
  

CÉLULA 15/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Neste tempo separado na quarentena, o que você tem aprendido? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: VIVENDO NA DEPENDÊNCIA DE DEUS 
 

1 Reis 17:1-7“Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: “Juro pelo nome do 
Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, 
exceto mediante a minha palavra”. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: “Saia daqui, vá 
para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e 
dei ordens aos corvos para o alimentarem lá”. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o 
riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e 
de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva.” 
 

Não podemos deixar de perceber, no obscuro cenário do riacho Querite, no qual, da parte de Deus, 
havia providência de corvos trazendo pão e carne, de manhã e à tarde ao jovem profeta, até que o 

ribeiro secou, e aqui vamos aprender as verdades reveladas. 

 

Quatro lições de Querite 

 

1) Precisamos desejar ser deixados de lado para aprender valorizar momentos a sós 

com Deus. 

É preciso querer estar separado para poder ouvir a voz de Deus com clareza, longe da mistura de 
sons, da vida diária, longe dos nossos negócios, planos e desejos. Precisamos aprender no profundo 

em momentos separado com Deus para ter intimidade com ele. 

Neste tempo de quarenta com que você tem se ocupado? 

 

2) A direção de Deus inclui a sua provisão. 

Deus diz: “Vá para o riacho. Eu vou sustentá-lo”. “Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e 

de tarde”. 

Da mesma forma que Deus fez com o profeta, sem deixar em dar a ele a previsão, será conosco!      
Lembre-se: Quando Deus dirige, Ele provê. 

O salmista disse: “Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua 
semente a mendigar o pão”. Salmo 37:5 



 

3)  Precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. 

Você precisa aprender a viver o hoje. Você não pode viver o amanhã hoje, ou a semana que vem 

amanhã. 

Você percebeu que Deus nunca falou qual seria o passo seguinte antes de Elias dar o passo anterior? 

Deus disse ao profeta para ir até Acabe. Quando Elias chegou ao palácio, o Senhor lhe contou o 

que deveria dizer. Depois de ter falado, Deus disse: “Agora, vá para o riacho”. Ele não disse o que 
aconteceria em Querite; falou apenas: “Vá para o riacho e se esconda”. Elias não sabia nada sobre 
o futuro, mas tinha a promessa de Deus: “Eu te sustentarei”. 

 

4) Um riacho seco normalmente é sinal de prazer e não do desapontamento de Deus em 
relação a nossa vida. 

O riacho seco normalmente é sinal de aceitação de Deus, e não de seu julgamento contra Deus. 

Você pode estar vivendo alguns riacho se secando na sua vida, mais quero motiva-lo a não ter 

medo, este é o momento de Deus trazer novos milagres sobre a sua vida. 

Bem perto do topo de carreira de Abraão, já ficando conhecido como um grande homem de Deus, 

o Senhor lhe diz: “Pegue Isaque, ponha-o no altar e mate-o”. Eu diria que isso foi o riacho seco de 
Abraão, não é mesmo? Mais era o teste em saber onde estava o seu coração, e vencido o desafio 
Abrão entrou em novo estágio maravilhoso com Deus. 

 

CONCLUSÃO: A maneira de como você se mantém debaixo do comando de Deus vai definir o nível 
da sua conquista. “Elias foi arrebatado para junto do Senhor, em uma carruagem, sem passar pela 

morte física”. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 

Atos 20:35 – “...mais bem aventurado é dar do que receber.”  
 

Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 
depósito ou transferência bancária. 
Banco Bradesco 

Agência 0915 
Conta Corrente 5562-0 

Igreja Ministério Deus de Promessas 
CNPJ 10.991.233/0001-57 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 

 


