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Tempo de Milagres em Casa 
2 Reis 6.13-17 

13Ordenou o rei: “Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo”. Quando lhe informaram que o profeta estava                   
em Dotã, 14ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a                      
cidade. 15O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos                     
e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: “Ah, meu senhor! O que faremos?” 16O profeta                   
respondeu: “Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles”. 17E Eliseu orou: “Senhor,                  
abre os olhos dele para que veja”. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e                         
carros de fogo ao redor de Eliseu. 
 
ESTUDO 
Não precisamos esperar esse tempo passar para viver os milagres. Podemos experimentar os milagres de               
Deus em casa. A nossa fé não pode ser infectada em momentos assim. Devemos continuar avançando em fé!  

● Eliseu tinha tomado a decisão de não deixar Elias para trás por nada. Ele aprendeu tudo o que                  
precisava, mas chegou o momento de ter sua própria experiência de milagre: 

○ Novo tempo, novas escolhas, novas experiências. 
○ Deus quer nos levar a um nível mais elevado em fé, confiança e experiência dentro da nossa                 

casa com Ele. 
○ Tenha ousadia de crer, se apropriar e declarar! Ser moldado para ser como Jesus!  

● Essa água está sendo purificada e essa terra está deixando de ser improdutiva! 
● Deus quer nos levantar como voz profética em meio ao caos e problema! 
● Na atmosfera de adoração a unção e a estratégia é liberada. No meio da adoração Eliseu é voz                  

profética. 
● Não importa a escassez, não importa o desafio, se a voz profética não calar nada falta na nossa casa.                   

Sempre haverá provisão! A unção estava sobre a vida de Eliseu e ele foi levantado como voz                 
profética naquela nação. 

A crise é só mais uma crise. A crise nos ameaça, nos coloca em perigo e nos tira o controle. Parece não ter                       
saída, mas Deus tem uma saída! Toda crise é uma chance de experimentarmos algo novo. Todo dia é uma                   
oportunidade de recomeço, de direcionar nosso olhar para que possamos produzir bons sentimentos! O seu               
olhar determina seu medo/pânico ou pode trazer a paz de Deus. Que nossa voz profética ecoe em casa!  
 

PERGUNTAS 
1. Qual é a sua resposta nesse tempo de desafio?  
2. Como você está construindo sua trajetória em Deus?  
3. Para onde você está direcionando o seu olhar?  

○ Eliseu direciona seu olhar para Deus! Ele elevou a sua visão para ver o sobrenatural, 
estratégias novas! 

4. Qual voz você tem levantado dentro de casa?  
5. Você está promovendo um ambiente profético e de milagres ou de medo? 

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO  
Tadel Online (31) - 19h30.  
Células Online (Quarta e Quinta)  
Hope (Sábado) -  

 


