


1. A REALIDADE DA ESCASSEZ | “... Havia fome naquela terra,” Vs 38b 
- Há fome de comida, MAS há outros tipos de escassez no mundo.  
- Deus nunca provoca a escassez. 
Jesus: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” João 10:10  
- Deus NÃO foge do cenário da escassez. “Voltou Eliseu para Gilgal.” Vs 38a  
(Lc 25.42-45)

2. O DEUS QUE DÁ DIREÇÃO | “... e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse 
ao seu moço:” Vs 38c 
- Deus nos convida a parar e saber quem Ele é. 
“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.” Salmos 
46.10 
“Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do seu 
pastoreio.” Salmos 100.3 

3. O DEUS QUE FAZ | “... disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para 
os discípulos dos profetas.” Vs 38d 
- Quando nos dispomos a ouvir a Deus, Ele fala.  
- Quando prestamos atenção à Sua fala, Ele faz.  
- Deus responde as orações.

4. O DEUS QUE ESPERA AS NOSSAS AÇÕES | “Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma 
trepadeira silvestre; e, colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas; voltou e cortou-as em 
pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam.” Vs 39 
- Fé sem ação é contemplação vazia.  
- Ação sem fé é cansaço inútil. 
“...saiu... ao campo a apanhar ervas... colhendo... colocíntidas... cortou-as em pedaços, pondo-os 
na panela, visto que não as conheciam.” Vs 39 
- Ele não sabia tudo o que estava fazendo.  
- Pela fé, fez. Pela palavra, empenhou-se.  
- Pela esperança, pôs-se a campo. 

5. O DEUS QUE INTERVÉM | “Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, 
exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer.” Vs 40 
- Há coisas que Deus nos faz e que não entendemos.  
- No entanto, quando fazemos o que nos orienta, até do mal Deus tira o bem.  
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito.” Romanos 8:28 NVI 
- A história de cada um de nós pode mudar se nos assentarmos diante de Deus. 
   1. Pare de se agitar; 
 2. Procure ajuda;
3. Faça aquilo que lhe compete fazer, na companhia de Deus.



1. Que ponto nesta mensagem foi mais impactante para você?
2. Você já passou por um tempo de escassez? Como foi?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento?
2. De que forma Deus age nos momentos de escassez?
3. Nas dificuldades você consegue enxergar novos caminhos e se reinventar?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Que tipo de escassez seu “irmão” está passando? Como você pode ajudar?








