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Farinha pouca... 

Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu; e, uma vez aperfeiçoado, 

tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, quanto a isso, temos muito 

que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, 

embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine 

novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de 

alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da 

justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se 

aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. (Hebreus 5.8,9,11-14). 

ESTUDO 
Amadurecimento: Admiramos as pessoas que fazem e estamos esperando que os outros 

encontrem uma solução, mas existe uma história que nós precisamos contar. Nós também podemos 

ser a resposta. (Pergunta 1).     

Parábola dos talentos (Mateus 25.14-30): para aquele senhor, a entrega era a mesma; mas 

o servo de um talento desprezou o que lhe foi confiado porque ele julgou ser pouco. Isaías 1.17, 

Provérbios 11.25. (Pergunta 2).  

Posso não ter muito, mas reparto o pouco que tenho: Podemos compartilhar a verdade 

de Deus que nos salvou. Partilhar o pouco é se credenciar a ter mais. O que pode nos impedir a 

fazer alguma coisa, cuidar das pessoas, repartir, ser generoso é pensar “farinha pouca, meu pirão 

primeiro”. Não espere transbordar para começar a fazer. 

Transbordar é futuro em Deus, repartir é presente nele porque você reparte o que tem. 

(Pergunta 3). Repartir nos leva a transbordar. Quem se enche do Espírito Santo de Deus quer 

repartir, quer repartir o tempo inteiro. Não é sobre quantidade, nem pra quem. É por causa de quem 

você está fazendo isso (Pergunta 4).  

Deus se importa com os famintos, necessitados e doentes. Então nós precisamos nos 

importar com eles também. 1 João 3.16-17. (Pergunta 5).  

Nunca perca a oportunidade de ser gentil com alguém. Quer transformar o mundo? 

Transforme a vida de alguém com a graça de Jesus! (Pergunta 6). 

PERGUNTAS 

1. O quanto você só está admirando, esperando que os outros façam? 

2. O que você tem para repartir? 

3. O quanto você se preocupa em repartir no seu dia a dia? 

4. No que você pensa quando decide repartir com alguém?  



 
 

5. Em qual nível de relevância os famintos, necessitados e doentes estão na sua 

vida? 

6. O que está no seu alcance que você não tem feito?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


