
  

 

COMECE COM O QUE VOCÊ JÁ TEM. 

 
Sentindo 

 
1 - Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: “Teu servo, 
meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que 
está querendo levar meus dois filhos como escravos”. 
2 - Eliseu perguntou-lhe: “Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?” E 
ela respondeu: “Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite”. 
3 - Então disse Eliseu: “Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça 
muitas.  
4 - Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em 
cada vasilha e vá separando as que você for enchendo”. 
5 - Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher 
as vasilhas que eles lhe traziam.  
6 - Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: “Traga-me mais 
uma”. Mas ele respondeu: “Já acabaram”. Então o azeite parou de correr. 
7 - Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: “Vá, venda o azeite e pague 
suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar”. 
 
 

Aprendendo 

 
O QUE APRENDEMOS COM ESTA HISTÓRIA? 
 
COMECE COM O QUE JÁ TEM NAS SUAS MÃOS... 
 
Em primeiro lugar identificamos o milagre da multiplicação do azeite. 
Embora Eliseu não sabia como resolver o problema daquela mulher ele não excitou em 
no momento que falava com a mulher creio que ele estava orando a Deus. 
Diz-me o que tens em casa?  
Deus sabe de todas as coisas, e tem tudo sobe o seu controle, e só temos que recorrer a 
Ele e seguir fielmente suas orientações. 
Sabemos que esta mulher a situação da sua realidade era: 

1. Sem marido (viúva); 
2. Sem emprego; 



3. Sem recursos financeiros; 
4. Sem alimento dentro de casa; 
5. Sem esperança. 

 

Mas um coisa aquela mulher tinha obediente e teve fé, pois ao ouvir o profeta não 

excitou, pegou o que ela já tinha apenas um pouco de azeite. 

Esta manhã pode ser que Deus lhe pergunta o que você tem? Nada, pouco de 

azeite...lembre-se que o nada nas mãos de Deus é TUDO. 

 

Refletindo 
 
Muitas vezes os milagres de Deus não são tão espirituais como gostaríamos que 
fossem! Queríamos o céu aberto, anjos voando, vozes e trovões, arrepios e coisas do 
tipo. 
 
Ai vem o Senhor e usa mulas, jumentos, estribarias, a bíblia, irmãos, vizinhos, situações, 
humilhação, disciplina, apertos, privações, nãos, dores e etc... 
 

1. Comece com que você já tem, não importa o que seja. 
 

2. Providenciem muitas vasilhas, não poucas. Aqui aprendemos que o nosso Deus 
ele é generoso e sempre dá, ou quer dar sem medida, abundantemente. No 
entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para dar porque não temos 
capacidade para receber! É a mesma questão da sede: Só bebemos o tanto que 
desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. 
 

3. Outra direção INTIMIDADE é entre no seu secreto com a sua casa e fale com o 
Senhor, crie um relacionamento diário com o Pai Celestial. Quando estivermos 
em necessidade, angustia, precisando de socorro de Deus, temos que em 
primeiro lugar ir até a Deus. Salmos 50.15 e Salmos 55.22. 
 
 

Aplicando 

 

Qual a sua necessidade? 

 

A boa notícia é que segundo o milagre ocorrido na vida desta mulher, Deus não 

derrama seu Espírito por medida, mas de forma sem LIMITAÇÕES. 

João 3.34 - Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito 

sem limitações. 

 

Mas o Senhor derrama o seu Espirito de forma abundante sobre aqueles que tem sede 

dele e vão a Cristo para beber da água da vida. 

 

https://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Deus/
https://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Deus/


João 7.37-39 - No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em 

alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a 

Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". Ele estava se referindo ao Espírito, 

que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha 

sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. 

  

Oração 
 

Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele no levante e nos encoraje para anunciar as boas novas 

e libertar os cativos. 

Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 16.09.18 


