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“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
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Removendo a morte na panela. 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 28 de Junho de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

II Reis 4: 38-41 
 

O texto bíblico que lemos nos relata uma época de grande fome na terra (v.38).  

Nesse tempo o profeta Eliseu ministrava em um “seminário” para os discípulos dos profetas.  

Na hora da refeição, Eliseu manda fazer um cozinhado, mas o homem que saiu ao campo à procura de ervas 

trouxe veneno em vez de alimento saudável. Quando todos já estavam comendo da refeição, soou o grito:  

“Morte na panela ó homem de Deus”. (v.40). 

Avaliemos com um pouco mais de critério o que mais havia entre eles apesar de existir morte na panela: 

a) Havia Ensino: Eram todos dedicados e esforçados estudantes de Teologia na escola de profetas.  

b) Havia seriedade no ministério: O professor era o profeta Eliseu, um homem de Deus, dedicado, íntegro, 

santo e irrepreensível cheio do poder de Deus. 

c) Havia Comunhão: A fome, a pobreza, a miséria e a crise não foram capazes de quebrar e interromper a 

comunhão dos filhos dos profetas, pelo contrário, a crise ajudou a estreitar os laços ainda mais. 
 

A bíblia relata que em tempos de aparente normalidade entre eles, alguém gritou e denunciou que havia 

veneno mortal espalhado entre eles. A morte na panela aponta para a morte espiritual em nosso meio! 
 

Como então perceber o veneno mortal espalhado em nossa igreja, em nossos pontos de pregação em nossos 

grupos missionários, em nossas famílias? Eis alguns indícios de “morte na panela” em nosso meio: 

a) Desprezo pela consagração (dedicação) e comprometimento com Deus (oração, jejum, fidelidade); 

b) Falta de motivação ao tomar a cruz de Cristo (obediência); 

c) Tolerância e pensamentos liberais com o pecado (o pecado já não é mais pecado...); 

d) Quando nos afastamos da comunhão dos santos (esfriamento espiritual e isolamento); 
 

A boa notícia é que a “morte na panela” que eventualmente esteja em nosso meio pode e será removida! 
 

Como então esta indesejável morte e esterilidade espiritual podem ser removidas de nosso meio e Igreja? 
 ‘ 
  

1. Através da cura pela Farinha (Trigo moído): “Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela, 

e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela”. II Reis 4: 41.  
 

A farinha procede do trigo. O trigo todos nós sabemos que refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. 

“Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; 

mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua 

vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará 

também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará”. João 12: 24-26.  
 

O Senhor Jesus é o trigo moído por nós que caiu na terra e morreu para produzir muitos grãos.  

A vida que está no grão de trigo só poderá fluir naturalmente se a semente morrer.  

A casca deve ser quebrada para que a semente germine. Isto aponta para o quebrantamento. 

Quando somos quebrantados, a vida de Jesus que está em nosso espírito flui para alimentar a 

outros. A morte espiritual é afastada quando colocamos na “panela” a genuína palavra de Deus no 

poder do Espírito Santo, o Verbo vivo Jesus Cristo fluindo entre nós removendo toda morte e 

esterilidade de nosso meio. Você já notou que uma frase sem o verbo perde o sentido?  

Ex.: José parque bicicleta. A frase está sem o verbo e por isso não há sentido algum!  

Veja agora: José foi ao parque andar de bicicleta! O verbo dá sentido à frase, assim como Cristo, o 

trigo moído, o Verbo vivo dá sentido e vida a tudo aquilo que fazemos quer seja na família, no 

trabalho, no ministério, na Igreja, onde quer que formos.  

“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as 

suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará”. Salmos 1: 3 
 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) Quais dos sintomas de morte espiritual citados na mensagem eventualmente já ocorreram em sua vida? 

b)  Quais atitudes você acha que devemos ter para não morrermos espiritualmente?  
 

 

Sugestão de Quebra-Gelo: Complete a pergunta - Qual é a sua definição de Igreja? Para mim, Igreja é.... 


