
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 

18h30  
  

 

 
ROTEIRO – Base 26/06/2022 

 
ENTREGANDO TUDO 

# 2 Reis 13:14-19 # 

 

“Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá -lo e, curvado sobre ele, 

chorou gritando: "Meu pai! Meu pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel! " E Eliseu lhe disse: "Traga um 

arco e algumas flechas"; e ele assim fez. "Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu 

pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então 

Eliseu declarou: "Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria! Você destruirá totalmente os 

arameus, em Afeque". Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três 

vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão cinco ou  seis vezes; 

então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará  somente três vezes". 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Jeoás reinou por 16 anos em Israel, e durante todo esse tempo não buscou a Deus nem 

tento fazer Israel se arrepender do seu pecado. Sabendo que o exército assírio estava ficando 

poderoso, ele procura Eliseu para um último conselho. O profeta lhe diz que é para pegar as 

flechas e golpear no chão. Após atirar 3 flechas, Jeoás para, deixando Eliseu irado por ter parado 

de atirar. 

 

• Até a última flecha.  

• O que pode impedir a uma pessoa a dar tudo para Deus? 

• Você tem dado tudo de si para Deus? 

 

• Não olhe para trás.  

• O que podemos fazer para não olhar para trás?  

 

• Não somos dos que retrocedem.  

• Qual é a sua motivação para continuar caminhando com Deus?  

• Como você enfrenta as dificuldades que se apresentam? Compartilhe! 

 

CONCLUSÃO: 

O seu futuro depende de quantas flechas você está disposto a atirar. Não retroceda, não 

olhe para trás, entregue tudo. Continue firme, caminhando no propósito que Deus tem para 

você. 

Pr. Farley P. Labatut 


