
Retomando: No último estudo, o nosso desafio foi o de perceber se temos facilidade em
permitir que o desânimo e a ansiedade invadam nosso coração e mente. O que você percebeu?
Compartilhe.

Estudo 38 – Flechando o Chão

 Resumo:Neste estudo aprenderemos onde está o limite que nos impede de viver todas as
promessas de Deus para a nossa vida. Falaremos a respeito da importância da fé e nossa
vida e onde ela pode nos levar.

Texto: II Reis 13: 14-19 e 25.

Introdução: Algumas vezes em nossa vida, ficamos nos indagando e até mesmo indagando a
Deus, sobre o motivo pelo qual não desfrutamos de algumas promessas feitas a nós.
Questionamos a Deus e, acredite, nessas horas, corremos até mesmo o risco de desonra-Lo com
nossas palavras, pensamentos e até podemos dizer, com nossas ações. Não conseguimos
compreender o real motivo pelo qual ainda não alcançamos as promessas. Nesses momentos,
algumas pessoas chegam até mesmo a desacreditar em Deus e em Sua palavra, se desviam dos
caminhos do Senhor, tornando ainda mais difícil a concretização da promessa. Mas não precisa
ser assim conosco, podemos e devemos viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós.

1)Você consegue se lembrar de pelo menos uma promessa para a sua vida?
Existe uma promessa para cada um de nós e é desejo de Deus vê-las cumpridas em nossa vida.
Tenho certeza de que ao menos uma promessa veio à sua mente. Acredito também que você
pode se lembrar de outras que já se concretizaram em sua vida. Deus sempre tem uma palavra
de vitória para nós. Seja sobre a nossa família, nosso trabalho, as finanças, sobre inimigos que
se levantam contra nós, como enfermidades, lutas contra o pecado, etc. O texto que lemos nos
fala a respeito de um rei chamado Jeoás. Ele recebeu uma palavra de Deus através de uma dos
mais sérios profetas da Bíblia, o profeta Eliseu. A promessa era de que eles teriam uma grande
vitória sobre o inimigo. Que promessa poderosa, quem não gostaria de receber uma palavra
assim? Porém, a história foi mudada, pois infelizmente, Jeoás limitou a promessa de Deus, que
era bem maior do que ele creu que pudesse ser. Sim!!!Nós podemos limitar a promessa de
Deus na nossa vida.Muitas vezes, não recebemos tudo o que Deus nos falou porque, assim
como o rei Jeoás, não cremos que Deus fará tudo o que prometeu e conforme prometeu,
não levamos totalmente a sério as Suas palavras e por conta disso, não agimos da maneira
como deveríamos agir diante da palavra liberada. Eliseu disse ao rei Jeoás que pegasse um
arco e flechas e atirasse flechas ao chão. Cada flecha atirada ao chão representaria o numero de
vitórias sobre o inimigo. O rei Jeoás, para espanto e indignação de Eliseu, atirou apenas três
vezes. Ele deveria ter atirado mais vezes, segundo o profeta, mais cinco ou seis vezes, para ser o
suficiente para a derrota completa dos seus inimigos. Como isso não foi feito, eles teriam apenas
três vitórias e depois, o inimigo venceria. Nós, muitas vezes, também agimos assim diante da



palavra de Deus liberada sobre nós. Não levamos a sério o suficiente para agir de maneira que
alcancemos a promessa. Mas isso pode mudar na nossa vida.

2)O que você acha importante para alcançar a promessa?
Promessas são sempre muito importantes e normalmente têm haver com coisas que nós
consideramos importantes. Se, de fato, desejamos obter a vitória e alcanças as promessas de
Deus em nossa vida, precisamos aprender a agir de maneira eficaz e pautada na palavra de Deus.

I – Ouvir o que Deus tem a dizer.Deus sempre tem uma palavra para liberar sobre a nossa
vida. Algumas pessoas pensam que não têm uma promessa, mas a verdade é que não
param para ouvir o que Deus tem a dizer. Hoje mesmo, Deus está falando com você e assim
como fez com o rei Jeoás, ele pode usar a vida de alguém para revelar a Sua vontade para nós.
Então, ouça o que Deus tem para dizer a você hoje.

II – Seguir as instruções. As instruções foram dadas ao rei Jeoás. E elas eram muito claras. No
entanto, o rei não as seguiu com afinco. Não levou a sério, mesmo se tratando de algo tão
importante. Mesmo que Deus tenha uma palavra sobre nós, existe sempre a nossa ação.
Devemos fazer exatamente o que Deus nos orienta, pois Ele sempre faz exatamente como
prometeu. Você quer ver cumpridas as promessas de Deus na sua vida? Então siga as
instruções.

III – Agir com fé. A ação é algo determinante na realização da promessa. Nós mesmos é que
determinamos a quantidade de vitórias que teremos e isso acontecerá por meio da fé que
expressamos. Ao contrário do que acreditamos, não é unicamente a palavra de Deus que
garante a vitória, mas a nossa fé em ação. Portanto, não basta ter a promessa, é preciso agir com
fé.

Conclusão: Não seja você mesmo, um limitador da promessa de Deus e sua própria vida.
Decida hoje lutar pelo cumprimento do que Deus já falou a você. Devemos nos lembrar que
Deus responde à nossa fé.Você deseja ver as promessas de Deus concretizadas em sua vida?
Decide hoje, atirar ao chão quantas flechas forem necessárias para que isso aconteça?Levante a
mão, vamos orar.

Desafio: Avalie se as suas ações e a sua fé têm sido suficientes para a realização da promessa
em sua vida. Você tem agido com fé diante da promessa que Deus te deu? Qual pode e deve ser
a sua nova postura?


