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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 2 

SEGUNDA-FEIRA – O TEMPO ESTÁ ACABANDO 

INTRODUÇÃO 

Parecemos tão confusos com relação à vida e à morte! A maioria de nós não está escolhendo entre 

a vida e a morte, estamos escolhendo entre a existência e a morte. Realmente nunca escolhemos 

viver! McManus disse: “Muitos de nós agimos como se fôssemos viver para sempre ou como se a 

vida pudesse esperar até estarmos prontos para vive-la. Mas no que diz respeito à vida, não temos 

testes preliminares. Não temos treino. ” 

Não podemos garantir por quanto tempo iremos viver, mas podemos determinar que viveremos 

plenamente cada dia de nossas vidas! 

Para viver plenamente... 

1. VENÇA O MEDO 

“Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: “Por que 

ficar aqui esperando a morte? ” 2 Reis 7.3 

O reino de Israel na cidade de Samaria estava sitiada pelos Arameus. Ninguém saia e ninguém 

entrava na fortaleza. Achavam que estavam seguros na fortaleza, a ponto de deixar os quatro 

leprosos para fora. Mas os verdadeiros leprosos eram todos os que estavam trancados no interior 

daquela fortaleza, aprisionados em seus medos.  

O medo é como uma lepra que devora as nossas almas, e nos leva a construir fortalezas que têm 

uma aparência de segurança e proteção. 

O medo nunca foi uma fortaleza, mas sempre foi uma prisão. 

Somente em Jesus encontramos libertação de todo o medo. “No amor não há medo; ao contrário 

o perfeito amor expulsa o medo...” 1 João 4.18. 

Quais as barreiras que você tem levantado em sua vida devido ao medo? 

Esconder o que encontramos, acumular o que nos foi dado gratuitamente, seria o maior crime, uma 

lepra incurável da alma. 

Chegou a hora de vencer o medo, derrubar as fortalezas e confiar em Jesus! 

Para viver plenamente... 

2. FAÇA UMA ENTREGA TOTAL 

“Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também 

morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos 

pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos.” 2 Reis 7.4 

Os quatro leprosos estavam em uma situação muito difícil. Ficar seria morrer de fome; se entregar 

seria ser mortos pelos inimigos ou a única possibilidade de viver. Decidiram se entregar totalmente 

a única possibilidade de vida que havia. 
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Talvez “deixa a vida me levar...” seja a forma mais confortável de conduzir nossos dias, sem risco, 

sem aventuras, sem qualquer perigo. Mas isso também é não vive-la plenamente, não viver para o 

propósito que foi criado. McManus disse: “Se você perceber a morte como algo que está somente 

no seu futuro, você pode na verdade estar adiando a vida para o seu futuro também.”  

Aqueles leprosos se entregaram totalmente a única possibilidade de viver, pois a morte estava 

presente sobre eles. 

Depois que acordei no hospital, senti que a morte passara por mim. E entendi: “minha vida não é 

somente sobre mim”.  

Para viver plenamente... 

3. AJA COM ABUNDÂNCIA. 

“Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e 

não podemos ficar calados.” 2 Reis 7.9a 

Ao chegarem no acampamento dos arameus, os leprosos, perceberam que todos haviam fugido. 

Deus já havia feito o que eles não poderiam fazer. Os Arameus ouviram como sons de carros e 

cavalos e de um grande exército era na verdade o som do caminhar de quatro leprosos.  

Quando você age, o sobrenatural de Deus acontece. Quando você caminha, Deus já travou a 

batalha, a vitória já foi conquistada, e há uma abundância esperando por você, uma provisão já 

disponibilizada. Tudo que você precisa é agir como se a sua vida dependesse disso. 

Quando Deus te abençoa, Ele não faz pensando exclusivamente em você; isso seria egoísmo. Ele 

o faz para você repartir. Aqueles leprosos não se importaram que seu povo os deixara para fora da 

fortaleza para morrer. Com tudo isso, eles voltaram e levaram vida para onde só havia medo, fome 

e morte. 

Não seja como os outros, aja com abundância. Seja você o porta voz da vida!  

Quem está precisando hoje do seu agir? 

CONCLUSÃO 

“O futuro se revela somente quando ele se torna o presente! Toda escolha introduz um futuro!” 

Erwin McManus. 

PARA REFLEXÃO: Você tem vivido intensamente sua vida em Jesus como se o tempo estivesse 

acabando? 

PARA ORAÇÃO: Peça ao Espírito Santo revelar onde ou em que áreas você precisa tomar atitudes 

para verdadeiramente viver o presente (vida) que Deus te deu. 

PARA APLICAÇÃO: Não deixe para amanhã. Decida agir agora! Entregue tudo o que você tem, o 

que você é para Jesus e comece a viver uma vida plena. 
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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 2 

TERÇA-FEIRA – UM FUTURO QUE VALE A PENA LUTAR 

Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me 

das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a 

fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.  

Filipenses 3:13-14 

Muitas pessoas vêm e vão dentro da igreja e em ministérios, nunca ficam efetivamente, e algumas 

na verdade nunca participaram! E outras são filhos e filhas de verdade que entendem e amam 

servir a sua casa!  

Não simplesmente servem na igreja, mas querem fazer parte da família. 

Muitos que saem do comodismo, encaram os desafios difíceis, estão de pé até hoje. Mas outros 

que escolheram ficar confortados e “seguros”, não estão nem mais de pé. Servir em um ministério 

realmente não está ligado com a palavra “segurança”, pois você vai precisar se expor, mostrar o 

seu caráter e algumas vezes você correrá o risco de errar e ser corrigido. Mas adivinhe só: Tudo é 

para o seu crescimento! Correr esse risco vale a pena! Pois não há nada mais divino do que poder 

se parecer com Jesus amando e servindo as pessoas como ele amou. 

Se sua vida tem estado muito comum, você tem vivido de forma simples, meio a meio, morna, você 

precisa então parar de viver de forma confortável.   

Para que aja uma transformação você precisa tomar uma posição! 

Como você será lembrado? Além disso, você será lembrado? 

Realmente nós, hoje, estaríamos diferentes, em outro lugar, senão tivéssemos fugido de vários 

desafios e decisões que uma vez fugimos. Coragem é um bem raro, mas todos nós podemos e 

devemos ter! 

Fugir não adianta, pois você só está adiando o que muitas vezes é inevitável, você vai precisar 

enfrentar as suas batalhas! Fugir só vai te tornar mais fraco.  

Hoje vamos ficar alertas e descobriremos maneiras para tomarmos posição e pararmos de fugir. 

1. PARE DE FUGIR E SEJA RECOMPENSADO 

 

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28 

Você não precisa ter medo! Deus age ao seu favor de acordo com o propósito que Ele tem para 

você. 

Quando você foge, você cria problemas para muitos. Mesmo que você fracasse ao tentar, a sua 

posição de não ter fugido quebrou o padrão do mundo que é sempre fugir.  

Não permita que o medo tire você de onde você deveria estar. Prefira morrer enfrentando os seus 

desafios ao viver fugindo deles!  
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2. LUTE PELO SEU FUTURO 

“Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o 

Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonara”. 

Deuteronômio 31.6 

Deus vai te acompanhar em cada desafio que aparecer em sua frente, não fique com medo! 

O futuro está vindo, quer gostemos disso ou não. Simplesmente precisamos acreditar que há um 

futuro pelo qual vale a pena lutar. Não há nada que você possa fazer para impedi-lo que ele 

venha.  

Não marche para o futuro andando para trás. 

Por mais sombrio e desconhecido que o seu futuro possa parecer, quando você crê, o futuro é 

sempre cheio de esperança! Tome uma posição! Naturalmente, algumas vezes você pode até 

perder, mas decida vencer isso, pois você só conhecerá a vitória se você correr o risco da 

derrota. Se você nunca se posicionar, você nunca vencerá! 

3. ENCORAJE OS OUTROS 

“Então Calebe dez o povo calar-se perante Moisés e disse: ‘Subamos e tomemos posse da terra. 

É certo que venceremos!’” Números 13.30 

Aqui temos a história onde Calebe e Josué foram os únicos que da sua geração entraram na terra 

prometida, pois os outros ficaram com medo e passaram um relatório negativo sobre a terra que 

Deus havia prometido para todos eles! Foram doze homens enviados para espionar a terra e 

dizer como ela é, mas infelizmente dez deles ficaram com medo e passaram um péssimo relatório 

para o povo e todos eles ficaram com medo também, e por causa disso o povo não entrou na 

terra prometida. Apenas Josué, Calebe e todos os jovens com menos de vinte anos puderam 

entrar e desfrutar dela. 

Se os outros dez tivessem animado o povo também, todos eles teriam entrado na terra que Deus 

havia prometido para eles. O povo não desfrutou da terra pois tiveram pessoas que desanimaram 

eles. 

CONCLUSÃO 

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu forte 

refúgio; de quem terei medo? Salmos 27:1 

PARA REFLEXÃO: O lugar onde você está hoje é onde o medo te levou ou a sua fé te levou? Você 
fugiu ou enfrentou? 

PARA ORAÇÃO: Ore pedindo coragem e sabedoria para encarar os desafios que estão te 
deixando com medo.  

PARA APLICAÇÃO: Sempre que você tiver um desafio que está te deixando com medo, procure 
alguém para conversar, você não precisa passar por isso sozinho! As pessoas podem te animar e 
orar por você! 

PARA INDICAÇÃO: Leia o livro de Números capítulo 13 e 14. 
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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 2 

QUARTA-FEIRA – FAMÍLIA PARA PERTENCER 

 
Nisso saberão que são meus discípulos, no amor que tem uns pelos outros. João 13.35 

 INTRODUÇÃO 

Muitas maneiras de amar podem identificar pessoas realizadoras e apaixonadas, mas é o amor 

“uns pelos outros” que nos destaca como da família de Deus. Ser parte é ser alguém.  

Ambientes de grandes realizações e feitos estão acostumados com o conceito de equipe e 

reconhecem o poder do trabalho em equipe, incluem ainda que o valor que senso de 

pertencimento melhora o desempenho de todos.  

Para viver a experiência completa na família de Deus na terra:  

1. DECIDA SER PARTE.  

“Aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu 

povo e o teu Deus é o meu Deus.” Rute 1.16 

Rute decidiu ser parte da família de Noemi quando já não havia mais obrigação, foi uma decisão 

dela, ela encontrou uma motivação e firmou sua posição.  

“As pessoas não desaceleram você, as pessoas erradas desaceleram você. Quando você 

escolhe as pessoas certas, quando você encontra a sua tribo, a sua vida começa se encaixar de 

uma maneira que ela nunca pôde quando você andava sozinho” McManus 

 

2. ACREDITE NAS AMIZADES VERDADERIAS DO REINO. 

“... existe amigo mais apegado que um irmão.” Provérbios 18:24b 

Cada vez mais as pessoas querem intimidades sem compromisso, por essa razão as feridas 

relacionais são mais numerosas e profundas, o resultado é uma sociedade repleta de pessoas 

vivendo solidão nos aglomerados e multidões, estar só não é a ausência de pessoas e sim de 

intimidade.  

Por isso lembre-se do convite de Jesus a nossa amizade: Já não os chamo servos, porque o 

servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo 

o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. João 15:15  

A partir da amizade com Deus, somos capazes de arriscar novos níveis de compromisso com as 

pessoas, porque temos no Espírito Santo a figura do amigo inseparável podemos nos lançar com 

ousadia aos relacionamentos.  

Se você quer alcançar seu potencial máximo, se você quer viver uma vida onde você nunca se 

acomode, se você quer atirar a última flecha...você precisa ser capaz de responder: quem está 

com você? E com quem você está? 
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3. RECONHEÇA QUE JUNTOS SOMOS MELHORES. 

“É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas 

pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se” Eclesiastes 4:9,10a 

Davi matou o gigante e conquistou a confiança daqueles que se acovardavam diante da figura 

sinistra, mas o futuro ao qual Deus o estava chamando não poderia ser cumprido se ele tivesse 

entrado em todas as batalhas sozinho. Para cumprir seu destino precisaria encontra seu grupo de 

irmãos. McManus 

O poder da unidade multiplica as possibilidades produtivas e também prepara melhor para os 

prejuízos e recomeços, o conceito da unidade que deve ser vivida na família da fé é mais 

poderoso que a união: normalmente pessoas com interesses comuns tem melhores resultados 

unindo forças; por outro lado a unidade consiste nas renúncias das vontades pessoais em favor 

da vontade de Deus, logo o resultado é mais do que pedimos ou pensamos.  

CONCLUSÃO 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para 

anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.  1 Pedro 

2:9 

“ A tragédia da vida é que muitos de nós preferimos ser o astro de um time perdedor que o 

jogador complementar de um time campeão” McManus 

Você venceu no “par ou ímpar” da vida e já faz parte de uma família extraordinária, escolha seus 

relacionamentos a partir dessa condição. Decida viver igreja como uma família para pertencer, 

não apenas como um lugar para frequentar.  

PARA REFLEXÃO: Quem pode contar com você? E você pode contar com quem?  

PARA ORAÇÃO: Vamos orar por um aumento senso de pertencimento a família de Deus.  

PARA APLICAÇÃO: Faça o exercício de toda manhã agradecer a Jesus por ter decidido ser seu 

amigo e não tenha medo de novas amizades.  

PARA INDICAÇÃO: Faça avaliações diárias sobre suas motivações nos relacionamentos, 

escolha bem a sua tribo e defenda-a.   

SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 2 

QUINTA-FEIRA – SAIBA O QUE VOCÊ QUER 

Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: "O que vocês querem que eu lhes faça? " 

Mateus 20:32 

Introdução 

Certa vez Jesus estava saindo de Jericó e uma grande multidão começou a segui-lo. Em meio a 

todo aquele caos e comoção, dois cegos estavam sentados ao lado da estrada. Ouvindo que Jesus 

passava, clamaram por ajuda. Jesus por sua vez, parando, os chamou e disse: “O que vocês 

querem que eu lhes faça? ”. 
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Num primeiro momento, está nos parece ser uma pergunta tão óbvia e desnecessária, não é 

mesmo? É claro que Jesus já sabia, mas Ele precisava que eles declarassem o que exatamente 

queriam. 

Se os cegos apenas enxergassem Jesus como carpinteiro, possivelmente pediriam uma bengala 

ou quem sabe ainda uma carruagem com motorista.  

Pense em quantas vezes Deus já te perguntou o que você deseja e na nossa falsa humildade 

gaguejamos e dizemos simplesmente que seja feita a vontade dEle ou pior ainda, pedimos algo 

para Deus que está aquém do que Ele realmente quer e pode nos dar.  

A Bíblia nos ensina a deleitar-se no Senhor e como um bom e amoroso Pai, Ele concederá os 

desejos do nosso coração (Sl. 37:4). Sabe o que isto significa na prática? Que Jesus molda a Sua 

vontade em nós muito mais do que declara a Sua vontade para nós. Ou seja, se quisermos saber 

o que Deus quer, precisamos dar a Ele o nosso coração e deixar que Ele construa desejos dentro 

de nós que queiramos mais do que qualquer coisa no mundo! 

Vejamos a seguir três princípios que podem nos ajudar a sermos assertivos em nossas escolhas e 

decisões perante o Senhor: 

1. CHAME A ATENÇÃO DE DEUS. 

“Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava 

passando, puseram-se a gritar: “Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós!” 

Mateus 20:30 

Nunca menospreze os pequenos começos. Dê sempre o seu melhor! Como já ouvimos, devemos 

sempre orar com toda intensidade como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar e agir com 

toda intensidade como se tudo dependesse apenas de nós! 

É interessante observar que a limitação de visão, não impediu os cegos de moverem-se! Faça o 

que for preciso, se necessário “grite” e coloque-se em total rendição ao Senhor. Acredite, você 

nunca passará desapercebido pelo Senhor. Suas atitudes determinarão suas altitudes! 

 

2. SUSTENTE A SUA FÉ. 

“A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: “Senhor, 

Filho de Davi, tem misericórdia de nós!” Mateus 20:31 

 

Não importa o que pessoas digam ou circunstâncias demonstrem, decida ouvir, confiar e obedecer 

somente e tão somente a voz de Deus. 

O nosso coração sempre passará pelos testes da fé, da fidelidade e do tempo. Da fé para crer que 

não há impossíveis para o Senhor, da fidelidade para agir e viver na certeza de que sempre o 

Senhor recompensará os que lhes são fiéis e do tempo para esperar pacientemente pelo 

cumprimento de cada promessa do Senhor. 
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3. SONHE GRANDE. 

“Responderam eles: “Senhor, queremos que se abram os nossos olhos”. Mateus 20:33 

Você nunca viverá tão grande a ponto de ser grande demais para Deus. Acredite, Deus deseja 

“abrir os teus olhos” e não apenas “te entregar uma bengala”! Se você não souber o que pedir, 

você terá o que possivelmente não quer. Se você não sabe exatamente quem quer se tornar, 

provavelmente se tornará alguém que nunca quis ser. Da mesma forma, se você não sabe o que 

quer que Deus faça na sua vida, se os teus sonhos forem pequenos, certamente uma hora 

acabará se perguntando por que Ele te deu tão pouco, enquanto em todo o tempo Ele estava 

esperando que você visse o quanto Ele queria lhe confiar. 

 

CONCLUSÃO 

“Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e 

o seguiram.” Mateus 20:34 

O resultado sempre será extraordinário quando decidimos viver e nos mover alinhados com o céu!  

O que você quer?  

“Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade.” 

Salmos 2:8 

PARA REFLEXÃO: Você já passou pela experiência de fazer uma oração contida ao Senhor e foi 

surpreendido com algo muito melhor?  

PARA ORAÇÃO: Ore para que nunca duvide das intenções de Deus ao seu respeito. Renda-se e 

confie plenamente nEle!  

PARA APLICAÇÃO: Nunca se contente com menos do que Deus criou você para viver. O que 

você pode fazer hoje para mudar suas atitudes com relação aos teus alvos e sonhos? 

PARA INDICAÇÃO: Faça uma avaliação da sua vida pessoal, profissional e ministerial. Reflita se 

há alguma “tampa” onde Deus deseja transbordar e dê um novo passo de fé em direção a desfrutar 

da plenitude do que o Senhor sonhou para sua vida. 

SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 2 

SEXTA-FEIRA – PRONTOS PARA A BATALHA 

 “Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é 

desonesto no muito." Lucas 16.10 

Deus quer de você prontidão e não perfeição. Viver na prontidão te faz aperfeiçoável. Achar-se 

perfeito é o caminho para perder a batalha. Prontidão é estar disposto, mesmo no pouco. 

Perfeição é estar disposto apenas quando chegar o “muito”. O caminho da prontidão é fortalecido 

desde os pequenos desafios, os pequenos começos.  

Estamos sendo avaliados desde o anonimato. Por isso você precisa se alegrar em fazer o bem 

mesmo quando ninguém está vendo, levar Cristo aos que são “invisíveis” para a sociedade, 
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dedicar todo empenho mesmo nas oportunidades simples. Dê o seu melhor onde não há fama ou 

notoriedade, na obscuridade. Dê o seu melhor mesmo quando você estiver cansado e 

desamparado. 

Prontidão para a Batalha tem a ver com estar preparado. Você tem se preparado? O mesmo 

Deus que chama é o Deus que prepara e capacita. Você consegue diferenciar quando é Deus 

que está te chamando? Você precisará de uma caminhada com a palavra de Deus, para se 

acostumar com a voz de Deus e saber identificá-la. Não espere estar 100% preparado para 

começar a caminhar, e não espere que dará tempo de parar tudo ao ver um desafio para começar 

a se preparar. O preparo é no caminho, lembre-se que Jesus disse: “Eu sou o Caminho”. Ele não 

procura pessoas preparadas, ele procura pessoas “preparáveis”. 

Para estar pronto para a batalha: 

1. COMPAREÇA AOS DESAFIOS PELAS RAZÕES CERTAS. 

"Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas 

de bois, e estava conduzindo a décima-segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa 

sobre ele." 1 Reis 19.19 

Serviço não é necessariamente ser visto. Ame servir, seja fiel aos seus compromissos. Eliseu 

estava cumprindo sua tarefa diária, dando seu melhor sem se preocupar se estava sendo visto, 

se seria promovido ou se receberia aplausos. Certamente ele passava por dias difíceis, situações 

injustas e desafios que pareciam sem solução. Mas ele decidiu resolver, tornar-se bom de 

iniciativa e de “acabativa”. Não por reconhecimento, mas pelas razões certas: honrar e crescer. 

“É nos momentos decisivos que somos lançados do anonimato para a visibilidade.” Erwin 

McManus 

2. ESTEJA PRONTO PARA OPORTUNIDADES INESPERADAS. 

Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. "Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e 

minha mãe", disse, "e então irei contigo. " "Vá e volte", respondeu Elias, "lembre-se do que fiz a 

você. " 1 Reis 19.20 

Deus tem oportunidades preparadas para você. Você precisa se permitir ser preparado para elas. 

Preste bem atenção: Seu momento mais difícil é seu momento mais decisivo. Um problema 

inesperado pode revelar uma grande oportunidade que você já pediu em oração. 

Quais são os momentos que abriram novas possibilidades diante de você? Fique atento, Deus 

está te testando nas tarefas simples, para te lançar nas tarefas extraordinárias. Quem for fiel no 

pouco, será colocado sobre o muito. 

“Não cometa o erro de viver a sua vida esperando que coisas boas aconteçam. Faça com que 

coisas boas aconteçam.” Erwin McManus 

3. DECIDA CAMINHAR SEMPRE NA ABUNDÂNCIA 

“E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar 

para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, e se tornou o 

seu auxiliar.” 1 Reis 19:21 



          28/06 a 02/07 

 

Eliseu já era alguém que colocava as coisas para funcionar. Ele preparava as terras de sua 

família para receberem sementes, até o momento que foi chamado e promovido a preparar os 

corações de sua nação para as sementes que a voz de Deus viria plantar. 

Não ame seu dom, ame as pessoas alcançadas através dele 

Eliseu nunca tropeçou no futuro. Nunca desperdiçou o presente. Nunca se apegou ao passado. 

Ele jamais sentiu aquela incerteza desconfortável de estar despreparado. Ele estava preparado o 

suficiente para começar e continuou sendo preparado na jornada.  

CONCLUSÃO 

Independentemente do que Deus pudesse fazer, ou independentemente do que cruzasse seu 

caminho, a única coisa da qual Eliseu parecia estar certo era de que ele se apresentaria 

preparado. Todas as vezes que chegou lá, ele estava pronto. Eliseu iniciou e terminou seu 

chamado sem deixar nada por fazer. 

Mais difícil do que não ter uma oportunidade é desperdiçar uma oportunidade depois de tanto 

tempo. Cada pedacinho de tempo e progresso é importante, na economia de Deus nada é 

desperdiçado. Não estaremos prontos para batalha se formos soldados de verão ou discípulos de 

temporada. Decida ser “preparável”, constante, generoso, ousado e sempre na abundância 

“Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus.” Filipenses 1:6 

PARA REFLEXÃO: Já percebeu que cada dia comum é um preparo para momentos e decisões 

extraordinárias? 

PARA ORAÇÃO: Ore para que Deus te prepare para ser a pessoa certa, diante das 

oportunidades certas. 

PARA APLICAÇÃO: Assim como Eliseu; aceite seu desafio, recuse-se parar antes da conclusão 

e finalmente, torne-se maior que seu desafio. 

PARA INDICAÇÃO: Reavalie seus fracassos do passado, não culpando pessoas, mas 

procurando detectar as oportunidades em que você poderia ter se preparado melhor. 

 


