484-A MULTIPLICAÇÃO DE DEUS
12/11/2017 à 18/11/2017

Quebra gelo: O que significa multiplicação para você?
Texto base: 2 Reis 4:1-7
Multiplicação: Ato ou efeito de multiplicar ou de multiplicar-se. Na aritmética é uma operação
entre dois números inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as
unidades do outro.
Introdução:Na sociedade de Israel, tudo girava em torno do chefe da família, e se ele viesse a
morrer, a viúva e os filhos não casados podiam ficar em dificuldades. Se o falecido deixava
dívidas, e não deixasse bens para serem vendidos, os filhos podiam ser vendidos como escravos
para quitar a dívida ou se tornarem escravos do credor.Foi o que aconteceu com a mulher de um
dos discípulos do profeta Eliseu, ela enfrentou além da tristeza da viuvez, a situação de total
desamparo com a perda da proteção legal do esposo e o risco de perder seus dois filhos.
Desenvolvimento: O milagre da multiplicação aconteceu na vida desta mulher e podemos
aprender com ela.
1 – Não se entregou diante da gravidade da situação e teve fé: Ela poderia se trancar em casa e
lamentar seu destino, a perda dos filhos que seriam escravizados, a vida de tristeza, derrota,
mendicância, rejeição e miséria a que estava condenada, mas não, ela buscou ajuda de quem
podia ajudar, de um homem de Deus. Nós também, em momentos de escassez, de dificuldades
podemos murmurar,ficarmos revoltados ou simplesmente buscarmos ajuda com confiança em
Deus.
2 – Teve humildade : Para receber ajuda ela precisou se expor e deixar o orgulho. Deus
abençoa os humildes, pois a humildade agrada a Deus. (1Pe 5:5)
3 –Obedeceu: A mulher seguiu rigorosamente a instrução de Deus através da vida do profeta.
As bênçãos de Deus acompanham a pessoa que vive de forma obediente. (Dt 28:1-6)
4 –Fez a sua parte: Ela saiu da sua casa em direção ao profeta e depois realizou a tarefa que foi
pedida. Tem parte que cabe a Deus fazer, e que somente Ele pode fazer, e tem parte que cabe ao
homem fazer, e isso Deus não faz. Ele pode ajudar e capacitar, mas Ele não faz pelo homem
aquilo que depende do homem. (Josué 1:9)
5 – A multiplicação aconteceu a partir daquilo que ela já tinha: Elizeu perguntou a viúva o
que ela tinha. Aquela mulher tinha apenas um pouco de azeite.Deus fez a multiplicação a partir
daquilo que ela tinha(uma botija de azeite). Pegue o que você tem, agradeça e coloque nas mãos
de Deus. Nas mãos Dele o pouco se torna abundante. Nosso Deus é o Deus da multiplicação.( 2
Reis 4:2)
6 –Tinha o objetivo de cumprir seus compromissos: 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". O profeta ordenou que primeiro pagasse suas dívidas, cumprisse seus
compromissos (Porque este foi o motivo primário do milagre) e do que sobrasse poderia

desfrutar com sua família o restante da bênção. Deus espera de nós fidelidade e que honremos
nossos compromissos.Lucas 16:11 e 12 e Rm 13:7-8
Conclusão: O profeta conhecia bem o seu Deus, por isso, mandou que a mulher arranjasse
vasos, "não poucos", pois sabia que Deus mandaria bênção com abundância. Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos..... (Ef 3:20). Qual área
da sua vida você está precisando da multiplicação de Deus. Vamos orar.
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