
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
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A fé que gera grande expectativa. 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 03 de Maio de 2020. 
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TEXTO: I Reis 18: 41 
 

Embora seja possível ter expectativa sem fé, cremos que é impossível AGIR EM FÉ SEM UMA GRANDE EXPECTATIVA! 
O cristão maduro e experimentado sabe que, fé e expectativa, embora semelhantes, não são a mesma coisa!  
Após finalizarmos um período de 49 dias de Jejum e Oração, o Espírito Santo continua fortemente a nos impelir a 
crermos num tempo de grandes expectativas que redundarão em abundantes e poderosas chuvas de bênçãos. 
Iniciaremos esse mês de Maio participando da Ceia do Senhor fortalecendo ainda mais a nossa fé através da Palavra de 
Deus, criando assim uma grande expectativa, para grandes livramentos do Senhor sobre nós e nossos familiares. 
De forma a aprofundar no tema em questão, vejamos o exemplo do profeta Elias:  
 

1. Em fé, mantenha sua expectativa no meio da crise: I Reis 18: 1 e Tiago 5: 17- Por três anos e meio não 
chovia em Israel. Você pode imaginar como estavam as plantações, o gado, e a terra de Israel depois de três 
anos e meio sem chuva? Imagine o estado das famílias, do comércio, da economia... Depois de três anos e meio 
sem chover estabeleceu-se uma grande e avassaladora crise na nação de Israel. Quando alguém passa por uma 
crise ou seca em alguma área da vida, isso gera angustia, ansiedade, preocupação e medo do futuro.  
Nós estamos somente há alguns meses numa crise mundial, mas Israel já estava sofrendo há três anos e meio!  
A seca pode ser um problema familiar que vem se arrastando a muito tempo; a seca pode ser uma crise 
financeira com dívidas que se acumulam; a seca pode representar também um problema seríssimo de saúde 
que se instaurou na sua casa e está afligindo não só a você, mas toda a sua família ou em alguém que você ama. 
Pois é exatamente naquele cenário de total seca e escassez, que Elias se levanta para dizer que aquela seca 
estava chegando ao fim. Ele começa a ouvir um ruído que a chuva de Deus estava chegando sobre aquela nação. 
I Reis 18: 41. Não se esqueça! Toda crise é apenas por um período, ela tem um começo, um meio e um fim!  
Nenhum sofrimento na sua vida pode ser para sempre! Quer saber por quê?  
Porque há uma gloriosa promessa dos céus liberada sobre a sua vida. Salmos 30: 5.  
Aonde você chegar, libere a palavra de fé e de grande expectativa de que as chuvas de bênçãos de Deus já estão 
chegando sobre nós. 

 

2. Em fé, mantenha a expectativa e sufoque a incredulidade: Precisamos estar sempre vigilantes para não 
sermos afetados pela incredulidade daqueles que nos rodeiam. 
O rei Acabe não acreditava no fim da crise e da escassez, o moço de Elias também não acreditava! 
Mas Elias permaneceu firme acerca daquilo que ouvira de Deus no seu espírito. E por causa desta convicção 
ele não foi abalado pela incredulidade daqueles que estavam perto dele. I Reis 18: 42-43. 
Enquanto o rei Acabe comia e bebia (v.42) o moço de Elias ia e voltava trazendo más notícias (v.43). 
Normalmente a incredulidade que nos atinge é justamente aquela que está bem perto de nós.  
Normalmente o que impede as bênçãos de Deus sobre uma casa é a incredulidade que está dentro daquela 
própria casa. Portanto, não permita jamais que a incredulidade que está perto de você te alcance.  
Se Deus já falou dentro de você, então A VOZ DA FÉ tem que ser mais alta do que a voz da incredulidade. 
Aumente o volume da voz da sua fé e da grande expectativa, e sufoque de vez a voz da incredulidade! 

  

3. Em fé, alimente a expectativa diante dos pequenos sinais: Após seis relatos de notícias negativas, após seis 
vezes o discípulo declarar com sua própria boca que a oração de Elias não estava adiantando nada, na sétima 
vez ele vem ainda desanimado trazendo uma notícia DIFERENTE, mas sem nenhuma expectativa: 
Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem (v.44). Às vezes Deus manda pequenos sinais para 
encorajar a nossa fé e expectativa, mas muitos ao invés de sentirem estimulados, desprezam o pequeno sinal. 
O moço de Elias falou: É só uma pequena nuvem! Mas a atitude de Elias foi bem diferente:  
Para mim já é suficiente. Vá e diga a Acabe que corra, porque vai chover e vai chover forte.  
A fé é estimulada por pequenos sinais. Às vezes você acha que não tem nada acontecendo, mas está!  
Dentro de pouco tempo, você verá a chuva de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família! 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) Qual a sua expectativa de benção para este tempo de estamos passando? Compartilhe! 
b) Quais os pequenos sinais da abundante chuva de benção você já tem recebido em sua vida? Compartilhe! 
 

• Sugestão de Quebra-Gelo:   Se pudesse dar um presente a alguém, sem limites de valor, o que você compraria 

e para quem daria? 


