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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Pense com sua célula quem são 
as pessoas não cristãs com que você tem 
praticado o Testemunho Cristão, liste os nomes e 
ore por essas listas. 
 

 
CONECTAR  10min 

 De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja; 
(https://youtu.be/a60Y5wq4xKk) 

 Nesse fim de semana receberemos a CARRETA DO 
SERTÃO. Ela está chegando na PIBJC!! Já ouviu 
falar? É uma ação da Junta de Missões e de todos 
os Batistas no Brasil com o projeto Novo Sorriso 
do Sertão. 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a 
síntese da edificação  
(https://youtu.be/-jW2Hk2bOEA) 
 
EDIFICAÇÃO:  
A VIÚVA E O AZEITE – PRINCÍPIOS DO MILAGRE DA PROVISÃO 
TEXTO BASE: II Reis 4:1 a 7 
INTRODUÇÃO - MILAGRES POSSUEM A NECESSIDADE DA 
URGÊNCIA 
Uma mulher endividada e a urgência de um milagre é a base 
dessa história. O que uma mãe não faria para 
livrar seus filhos da escravidão? Nesse caso, a mulher 
recorre ao profeta. 
1. NÃO TENHO NADA, A NÃO SER UM POUCO DE AZEITE. - 
UM POUCO DE AZEITE É TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
II REIS 4:2 
Na Bíblia (muitas vezes) o azeite representa a unção 
(presença do Espírito), como sinal de intervenção divina nas 
limitações humanas. No Novo Testamento fica claro que uns 
dos principais papéis do Espírito Santo é suprir nossas 
limitações:  

A) Ensinar e lembrar a Palavra (João 14:26),  
B) Nos ajudar na oração (Romanos 8:26,27). 

 
 
 

2. A BÊNÇÃO DAS VASILHAS EMPRESTADAS 
A DÍVIDA FINANCEIRA FOI TROCADA PELA DÍVIDA DE 
GRATIDÃO - Somos a “Comunidade das Vasilhas 
Emprestadas”. O melhor de ser igreja é vermos Deus se 
movimentando e operando milagres através das “vasilhas” 
que emprestamos uns aos outros. No Novo Testamento 
temos, no mínimo, 28 vasilhas que podemos emprestar, nós 
as chamamos de mandamentos recíprocos. 
 
3. MILAGRE NO QUARTO DE ESCUTA PORTAS FECHADAS 
ENCERRAM AS INFLUÊNCIAS DE FORA. II REIS 4:4 e 5 
O Senhor Jesus disse que “o Pai que te escuta no secreto te 
recompensará” (Mateus 6:6). Aqui na PIBJC chamamos esse 
lugar de intimidade com Deus, de quarto de escuta. É no lugar 
da intimidade onde Deus opera os maiores milagres que 
mudarão o rumo das nossas vidas. 
 
4. O MILAGRE TEM TAMANHO: PROVISÃO, PROVIDÊNCIA E 
PRESENÇA - O MILAGRE É UMA EXPERIÊNCIA TEMPORÁRIA. 
- II REIS 4:6, 7; ____________________________________ 
Na Bíblia temos quatro grandes constelações de milagres (no 
ministério de Moisés, dos Profetas – em especial Elias e Eliseu, 
no ministério de Jesus e na implantação da Igreja em Atos). 
 Muitos milagres acontecem, mas eles possuem início, meio e 
fim. O que isto quer dizer que as intervenções sobrenaturais 
de Deus em nossa vida são atos específicos, mas que devem 
dar lugar ao espaço da maturidade e do caminhar com Deus. 
Sim, o Senhor pode fazer milagres a toda hora, mas a 
PROVISÃO DEVE SER SEGUIDA DA PRUDÊNCIA. 
Precisamos aprender a experimentar o MILAGRE, mas depois 
devemos viver DO MILAGRE. 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1. No dia de hoje, qual milagre você mais precisa?  

 

2. Você já aprendeu a pedir e emprestar “vasilhas”? 

Compartilhe uma experiência! 

 

3. Depois do milagre temos que agir prudência. Você está 

vivendo essa fase?  Compartilhe com a célula. 

 

4. Orem uns pelos outros pelos pedidos de intervenção e 

provisão de Deus! 
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