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Domingo 08/12/2013 

Tema: Dia de Respostas 

Escritura: II Reis 4.8-37 

 

Nada se pode fazer sem o Espirito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo; Não é pela 

nossa habilidade ou sabedoria, não pelas nossas ofertas ou força que se transforma, que se muda as pessoas, pelo 

poder do Espírito Santo. Esta é igreja  Apostólica e como tal, tem mentalidade do reino. Mentalidade do reino não 

tem idade.  

Esta igreja não vive pela tradição. A tradição diz já estamos habituados, a nossa família é assim; também diz que o 

diabo tem muita força. Se isso fosse verdade não seria expulsso do céu... 

Saul foi arrastado do mundo para servir a Deus. 

Tu vieste ao mundo,  você é uma resposta para a sua vida. Deus vai mostrar que Ele é mais forte,  maior,  infinito,  

eterno,  mais poderoso, Deus não tem limites. 

Diga ao seu irmão: Eu vou mudar a minha linguagem. O meu Deus é maior e tem muita força, não é o diabo. O 

meu Deus não perde batalha, a sua força é sobrenatural. 

Aprenda a calar a boca as pessoas, e diga-lhes  não exalte o diabo. O meu Deus tem a última palavra.  

Diga: Deus de Israel vem com a tua força, sacode estruturas, eu tenho que ir em frente; O meu Deus tem forca 

(7x). 

Quem quer acabar com a sua vida ou  destruir-te não vai conseguir... 

Quem faz o Animal é Deus, Ele é maior que aquele que usa o animal que é o diabo. 

O homem é um Espírito que habita em um corpo que tem a alma. 

Espírito comunica com Deus; O corpo esta em contacto com a terra e a alma controla os desejos, intelecto, a 

vontade 

 

Quando se recebe a notícia primeiro alma recepciona e o corpo reage. Como pessoa carnal é o normal. Para uma 

pessoa espiritual depois de receber a notícia se comunica com Deus( orando em línguas) 
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O Espirito santo responde com a palavra certa para a situação: 

1. Em todas as coisas sou mais que vencedora; 

2. Se Deus e por mim quem será contra mim; 

3. Todas as coisa cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus 

4. Toda arma forjada contra mim não prosperara... 

5. A fé não perde batalha; 

6. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho; 

7. O mesmo Deus que deu filha a Sara; 

8. O mesmo Deus ressuscitou Lázaro quando já cheirava mal; 

9. O mesmo que sarou Lama da lepra; Este é o meu Deus 

 

Vem a notícia aquele irmão está a perseguir: 

1. Dez mil cairão a minha direita e mil a minha esquerda mas, não serei atingida;  

2. Mesmo que esteja no vale da morte não temerei mal algum 

3. A morte e a vida estão no poder da língua; 

Antes do meu adversário acabar comigo já esta acabado. Satanás está amarrado no meu caminho. O que fui não 

sou mais... 

 

II Reis4.8-10: “Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suném, havia ali uma mulher importante, a qual o 

reteve para comer pão; e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. 

9. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de 

Deus. 
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10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira 

e um candeeiro; e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá”. 

 

Esta Mulher assim que discerniu e reconheceu Eliseu como Homem de Deus para fazer um quarto para Ele sempre 

que passasse para aquela cidade. 

A igreja não tem esta mentalidade porque não sabe o que é honrar uma Apóstola. Muitos vão cair em 2014 por 

invejar a visionaria. 

 

II Reis4.11-17: E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. 

12. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. 

13. Porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo; que se há de fazer 

por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio 

do meu povo. 

14. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora ela não tem filho, e seu marido é velho. 

15. Por isso disse ele: Chama-a. E, chamando-a ele, ela se pôs à porta. 

16. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu 

SENHOR, homem de Deus, não mintas à tua serva. 

17. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe 

dissera. 

 

Um dia o profeta perguntou a Mulher o que podia fazer por Ela? Ela já estava confirmada que seu marido era 

muito velho, e já não poderia ter filho. 

 

Deus vai te responder com o que juncaste esperaste 
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2Reis4.18-25: E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, 

19. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. 

20. E ele o tomou, e o levou à sua mãe; e esteve sobre os seus joelhos até ao meio dia, e morreu. 

21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus; e fechou a porta, e saiu. 

22. E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao 

homem de Deus, e volte. 

23. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. 

24. Então albardou a jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando 

eu to disser. 

25. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de 

longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. 

 

Ela foi para o monte Carmelo 

" " " de Milagre 

" " " de Confronto 

 

Simbolicamente Eu estou no Monte Carmelo, hoje haverá o maior confronto entre as trevas e a luz. O Deus de Israel 

vai mostra que é Deus. 

 

II Reis 4. 26-36: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem 

com teu filho? E ela disse: Vai bem. 

27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés; mas chegou Geazi para retirá-la; disse 

porém o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o SENHOR me encobriu, e não 

me manifestou. 
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28. E disse ela: Pedi eu a meu SENHOR algum filho? Não disse eu: Não me enganes? 

29. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai; se encontrares alguém não o 

saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas; e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. 

30. Porém disse a mãe do menino: Vive o SENHOR, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se 

levantou, e a seguiu. 

31. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino; porém não havia nele voz nem sentido; 

e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. 

32. E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. 

33. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao SENHOR. 

34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os 

olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a carne do menino aqueceu. 

35. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, 

então o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos. 

36. Então chamou a Geazi, e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. 

 

A mulher perante a situação não falou mal do profeta, apenas acreditou que sou Ele o podia ajudar. Mulher disse a 

Geazi esta tudo bem. Aprende a ser sabia dentre os problemas, diga tudo vai bem. Diga vou começar a falar 

menos... 

 

Até aqui a palavra de Deus. 

 


