COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (18Jun à 23Jun18)

TEMA : “Quando o óleo multiplica”
ESTUDO “Casa em Comunhão” – Nº 112/18
Textos iniciais: 2Re 4:1, Mt. 22:36-40, Ec. 12:13, 1Tm 3:7
“E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu
servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao SENHOR”... 2 Reis 4:1
Introdução: Pensamos que a responsabilidade da multiplicação do óleo só depende de Deus. Mas este
texto nos ensina que existe uma grande participação do homem nesta graça concedida.
Lembremos que a Graça é de graça, mas o custo disto é a entrega das nossas vidas por completo.
Um exemplo precioso disso é Jó, rico, próspero, mas acima de tudo com uma família edificada em
princípios eternos.
A maior das características do milagre do óleo está no homem já falecido. Um homem íntegro; reto;
temente a Deus e que se desvia do mal.
O maior bem de um homem está na sua família. É o que vemos no salmo a seguir:
Sl 128:1, ”BEM-AVENTURADO aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos”.
Quando a mulher recebe a orientação para a multiplicação do óleo; o óleo já está em casa, a Graça já
está dentro do lar, a prosperidade já está acontecendo nos corações da família.
Quais então são as exigências para que o óleo seja multiplicado?
1° - Vida Consagrada
O temor, integridade e retidão são coisas que devemos viver em casa. É do interior do nosso lar que
vai para o mundo, para nosso convívio social. Você deve ser no mundo, o que é dentro de casa.
O grande segredo de um homem temente a Deus é ver suas ações dentro de casa.
PERGUNTA: O que você tem sido dentro de casa? Suas atitudes fora de casa, no convívio com pessoas, no seu trabalho, na escola, na igreja, ou em outros lugares são as mesmas? Ou você tem feito de
sua vida uma peça de teatro, onde interpreta personagens diferentes?
LÍDER, DÊ UM TEMPO DE MEDITAÇÃO.
2° O Senhor te achar.
“Achei a Davi, meu servo; com santo óleo o ungi”. Salmo 89:20
Deus jamais vai se relacionar dentro do coração daquele que está longe dele. Deus pode estar presente,
mas o pecado impede que sua Glória se manifeste.
Lembremos que Deus procura pessoas com as devidas características:
“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem”. João 4:23
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PERGUNTA: Como está sua intimidade com Deus? Você está perto ou distante do Pai? Suas atitudes
rotineiras, manifestam adoração à Deus?
Você tem dado bom testemunho, para os de fora, afim de glorificar o nome do Senhor? (1Tm 3:7)
3° Exercício da vida espiritual
A promessa do Senhor é grande, mas existe uma exigência grande também: Viver a Lei do Senhor!
Deus cobrou isso de Josué no seu início de ministério.
“Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado
de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque, então,farás prosperar o teu caminho e,
prudentemente te conduzirás. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te
espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares”. Josué 1:8-9
Hoje a Lei do Senhor se resume a duas atitudes: Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, e
de todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, (Mt 22:36-40) Esse próximo começa em
casa, aqueles que estão mais perto de você. Se não há um impacto neles pela sua vida, não haverá multiplicação do óleo.
Medite: Nossa herança é profunda e transpõe nosso tempo de vida. Ela começa no coração daqueles
que são nossos, e impacta vidas ao redor deles sendo uma corrente, uma onda que vai tocar e envolver
muitos.

Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria

“De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever de todo homem”. Ec 12:13 ARC
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