
 

 
 

DISCIPULADO 02/2020 
 
 

 
TEMA – O QUE EU PERDI QUE HOJE FAZ TODA DIFERENÇA? 

 
2 Reis 6:1-7 “E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos 
diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de 
nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide.  E disse um: Serve-
te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei.  E foi com eles; e, chegando eles ao Jordão, 
cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água; e 
clamou, e disse: Ai, meu senhor! ele era emprestado.  E disse o homem de Deus: Onde caiu? 
E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro.  E disse: 
Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou”. 
 

Pergunto: O que você perdeu que hoje faz total diferença? 
 

 “O machado se perdeu”       
...Ninguém gosta de perder nada... 
 

Parábolas (Lucas 15) 
As 100 Ovelhas / dez dracmas / filho pródigo 

 
João 17:12 “Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado 
aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a 

Escritura se cumprisse”. 
 

História: Quem foi Elizeu?  
- sucessor de Elias (6x12) 

- Elizeu sabia o que queria (queimou as carroças)  
- Elizeu focou em caminhar firme com Elias (até a capa) 
 

O que aprendemos com a palavra de 2 Reis 6? 
Como pastores e líderes de frente, teremos discípulos viram até nós para resolver problemas. 

 
Como tem que reagir os líderes em determinadas situações? 

Joao 4:6-7 “E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim 
junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-
lhe Jesus: Dá-me de beber”. 



 
Há cinco espécie de líderes: 

 
1) Líderes que além de não ajudar criam mais problemas.  
Eles contaram a Eliseu o seu problema. 

2 Reis 6:1-2 “E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos 
diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de 
nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide”. 
 

Como líderes precisamos pedir ao Espírito Santo que nós ajudar a resolver problemas. 
Lembra-se: - Salomão e as duas mães com um filho só nos braços. 

       - Roboão, filho de Salomão, que em vez de resolver o problema criou um maior. 

 
2) O líder que ignora o problema. 

Lucas 10:25 - A parábola do bom samaritano.  
2 Reis 6:3 “E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei.”                 
 
“Eliseu foi com eles”     
Líderes de resultados são líderes participante, pois a participação do líder faz total diferença. 

 
Davi foi coroado rei (pois ele era que ia e vinha). 

 
3) O que despreza os problemas.  
2 Reis 6:4-5 “E foi com eles; e, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, 
derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água; e clamou, e disse: Ai, meu senhor! ele 
era emprestado.” 
 
Maria na festa de Canaã da Galiléia. 

 
Os problemas para os bons líderes, são oportunidades para o milagre de Deus. 
 

4) Líderes que lamenta os problemas.  
2 Reis 6:5 “E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água; e clamou, 
e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado.”     
 

Os líderes que lamenta dizem: Eu não sou de ferro. Este problema não é meu.  
 
É impossível ser líder de resultados se só lamentamos os problemas. 

 
Moises lamenta o problema é não vê uma solução.  

Deus nunca vai chamá-lo para dar errado o seu chamado. 
Números 11:10-16 “Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta 
da sua tenda; e a ira do SENHOR grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de 
Moisés. E disse Moisés ao SENHOR: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei 
graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu 
porventura todo este povo? Dei-o eu à luz? para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como 
a ama leva a criança que mama, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para 
dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer; Eu só 
não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, 
mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E 
disse o SENHOR a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem 
anciãos do povo e seus oficiais; e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam 
contigo”. 



 
5) Líderes que solucionam os problemas. 

- Lugar é pequeno (Zacarias 4:10)  
Se estava pequeno era porque o trabalho estava sendo efetuado estava correto. 
 

- Idéia: cortar cada um uma viga.  (estratégia x trabalho x equipe). 
Fomos criados para trabalhar em equipe (não haverá resultado relevante sem trabalho)        

 
A presença do líder faz a diferença. 

 
O machado se perdeu. 
 

O que você perdeu no caminho do seu trabalho?  
- Foco 

- Ânimo 
- Alegria de fazer a obra 

- Coragem  
- Disposição 
- Seus sonhos de conquistar a cidade 

 
Líderes que conquistam não confiam apenas na sua liderança pessoal mas, muito mais, no 

poder do sobrenatural divino. 
- Onde caiu. (foco)  
- Cortou uma madeira. (A cruz resolve)  

- Pegou pela mão. (profetizar)  
 

Pergunto: Quem é o seu Elizeu? E de quem você é Elizeu?  
 

Elizeus são líderes que nasceram para resolver problemas e restituir o machado perdido. 


