
  

CÉLULA 07/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Qual recompensa você espera em Deus? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 

 

TEMA: A OBEDIÊNCIA TRAS COLHEITA 

2 Reis 8:1-6 

 

O profeta Eliseu deu uma palavra a sunamita: que ela deixasse a sua terra e fosse para outro país 

por causa da fome. Esta é a mesma mulher que honrou o profeta há muitos anos, mantendo um 

quarto para ele. Só que agora, Deus tinha determinado que aquele país passaria por uma grande 

fome, e que seria bom ela ir embora. Ela obedeceu e ficou na terra dos filisteus por sete anos. 

Quando voltou, um 12 de Eliseu, chamado Geazi, contava ao Rei os feitos de Eliseu e o milagre da 

sunamita, que ocorrera com seu filho; quando ela entra na sala do Rei e testifica o milagre, o Rei 

fica tão emocionado que designou um oficial para cuidar do caso da sunamita, devolvendo a ela 

suas terras, sua casa e a colheita dos sete anos em que havia ficado longe das suas propriedades. 

 

1 – Obedecer é melhor do que sacrificar 

Diante da ordem do profeta é melhor obedecer do que sacrificar. As coisas para sunamita iam bem, 

seria uma loucura sair da sua terra e ir para o território dos filisteus, mas Deus já havia falado com 

o profeta, e ele deu voz de comando e ela prontamente obedeceu. 

Depois da obediência chegará restituição e a restauração é uma grande recompensa. 

 

2 – A obediência traz boa colheita 

O rei estava ouvindo a história da sunamita no exato momento que ela entrou. O rei pode confirmar 

tudo, e separou um oficial para que garantisse todas suas posses de volta, e ainda lhe recompensou 

com a colheita que ela nem havia plantado. 

 

3 – A obediência é sempre o melhor caminho 

Mesmo em meio as dificuldades não faltou nada naquela família, mesmo vivendo nas terras dos 

filisteus. Depois de sete anos ela pode voltar para sua terra, e foi restituída, restaurada e 

recompensada por tudo, porque “obedeceu” ao profeta e soube se posicionar em terras do inimigo. 

Continue firme na obediência, mesmo em meio à crise. 



 

CONCLUSÃO 

A obediência traz bênçãos para você e sua família. Onde quer que esteja faça a diferença, seja 

obediente e fiel, e você verá a grande colheita que Deus proporcionará para sua vida. Não desanime 

diante das circunstâncias, fique firme e você viverá tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Amém! 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Lucas 5:38 -  Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; 

porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 28, 29/02 e 01/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 1  

Dia 07/03 – FRUTO FIEL 

Dias 13, 14 e 15/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 2 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

- 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 


