
 

Como buscar o progresso espiritual. Texto: II Rs.2.1-14 

Antes da Leitura e do Tema lance a seguinte pergunta para um bate papo de cinco 
minutos pelo menos: QUEM JÁ COMECOU ALGUMA COISA E PAROU NO 
INICIO, MEIO, OU QUASE NO FIM DO CAMIMNHO?  
 
Introdução: Eliseu era discípulo do profeta Elias. Pelo texto, percebe-se que aquele 
homem era inconformado, decidido, determinado e perseverante. Ele não aceitou 
ficar no meio do caminho, mas prosseguiu até o lugar de onde Elias seria 
arrebatado. 
 
1- Eliseu não quis ficar em Gilgal, Betel ou Jericó. 
(Explique que tudo na nossa vida passa por níveis, inclusive vida espiritual, 
conversão é só inicio, comente sobre o que mais precisamos) 
 
2- Elias tentou detê-lo. 
 (A maior tentação parte do nosso próprio coração, quando nos sentimos satisfeitos 
com nosso estágio de crescimento espiritual. Não aceitemos um padrão de vida 
abaixo do padrão bíblico.) 
 
3- Eliseu alcançou o sobrenatural. 
Por sua perseverança, Eliseu chegou ao Jordão, onde presenciou o arrebatamento 
de Elias, recebeu porção dobrada do Espírito e viu o rio se abrindo para que ele 
passasse. 
 
Conclusão: Muitos, por dificuldade ou desejo pecaminoso, deixam de seguir a Cristo 
(João 6.66). Precisamos avançar em nossa caminhada com Deus. Não podemos 
ficar no meio do caminho, impedidos pelos obstáculos ou por aqueles que querem 
nos deter. Vamos buscar e alcançar o sobrenatural de Deus para nós. 

Quebra-Gelo Do que eles estão falando? 
 Separe dois membros do grupo - peça que escolham um objeto na sala. Eles terão de 
conversar na frente dos outros sobre esse objeto, sem dizer o nome, até que todos 
descubram o nome reunião. 

Frase para o líder 
"Servir de exemplo não é a melhor forma de ensinar; é a única forma de ensinar!" (Albert 
Schweitzer) 

Avisos 
Quinta feira 19:30h oração       Encontro de Fé 20:00h  
Seja um ganhador de almas através do Projeto Puxando a Rede 
Colabore com alimentos para a distribuição de cestas básicas  
 
 
 


