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ROTEIRO – Base 05/09/2021 
	

SUPERANDO SEUS IMPOSSÍVEIS 
# I Reis 17:8-15 # 

 
“Então a palavra do Senhor veio a Elias: ‘Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei 
a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida’. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma 
viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: ‘Pode me trazer um pouco d’água numa jarra para 
eu beber?’ Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: ‘Por favor, traga também um pedaço de pão’. ‘Juro pelo 
nome do Senhor, o teu Deus’, ela respondeu, ‘não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha num 
jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma 
refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos.’ Elias, porém, lhe disse: ‘Não tenha 
medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, 
e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se 
acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’". Ela foi e fez conforme 
Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família.” (1 Reis 
17:8-15 NVI) 
 
INTRODUÇÃO 

§ Qual é o seu impossível hoje? 
§ Defina a palavra “impossível”?  

(o dicionário diz: “que” ou “o que” não pode ser, existir ou acontecer; é difícil demais 
de fazer ou conseguir) 

 
I. PRECISAMOS IDENTIFICAR O TEMPO E O LOCAL ONDE DEUS REVELARÁ O SEU PODER 

SOBRENATURAL 
§ Você entende que os planos de Deus são mais altos que os nossos e que obediência 

é fundamental para uma vida de fé e dependência dEle? Comente! 
§ Deus já te surpreendeu em Seus planos para a tua vida? Conte como foi. 

 
II. PRECISAMOS APRENDER E CONFIAR NAS ESTRATÉGIAS DE DEUS 

§ Por que Deus não enviou o Seu profeta para a casa de um empresário ou 
fazendeiro?  

§ Por que Deus escolheu aquela mulher? Comente! 
 
III. QUANDO OS IMPOSSÍVEIS DE NOSSA VIDA SÃO VENCIDOS 

§ Você acha que foi fácil para aquela viúva atender o pedido daquele desconhecido?  
§ Se você estivesse em seu lugar, o que você teria feito? Teria recebido as bênçãos ou 

teria utilizado alguma desculpa? 
 
CONCLUSÃO: 

§ Você tem ouvido a voz de Deus para entender os Seus propósitos para a tua vida? 
(Quando oro, eu falo com Deus. Quando leio a bíblia, Deus fala comigo!) 

§ Qual a decisão você precisa tomar hoje para ouvir a voz do Pai? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

SUPERANDO SEUS IMPOSSÍVEIS 
# I Reis 17:8-15 # 

 
“Então a palavra do Senhor veio a Elias: ‘Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei 
a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida’. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma 
viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: ‘Pode me trazer um pouco d’água numa jarra para 
eu beber?’ Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: ‘Por favor, traga também um pedaço de pão’. ‘Juro pelo 
nome do Senhor, o teu Deus’, ela respondeu, ‘não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha num 
jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma 
refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos.’ Elias, porém, lhe disse: ‘Não tenha 
medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, 
e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se 
acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’". Ela foi e fez conforme 
Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família.” (1 Reis 
17:8-15 NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

Tempo de seca e escassez. Esse era o tempo de Elias ao ser enviado por Deus a Sarepta, 
cidade Fenícia não muito longe de Sidon, cidade natal de Jezabel.  

Na visão de Elias, Deus tinha um bom senso de humor. Levá-lo à casa de uma viúva pobre 
e próximo da terra do inimigo. 

Na visão dessa mulher, Deus podia ter errado em Sua logística para sustentar o Seu 
profeta em fuga. Além de pobre e viúva, não tinha recursos senão para um único dia de vida. 

 Deus é tremendo em seus planos e propósitos! 
 
 
I. PRECISAMOS IDENTIFICAR O TEMPO E O LOCAL ONDE DEUS REVELARÁ O SEU PODER 

SOBRENATURAL 
• Não existe um lugar mais seguro do que o lugar onde Deus mandou você ir e ficar. 
• Será no lugar da obediência que Deus transformará nossos impossíveis em bênçãos e 

vitórias. 
 

1. Sarepta era muito próximo de Sidon, e por certo haviam pessoas da confiança de Jezabel. 
Era um lugar perigoso e inseguro para um profeta de Deus e inimigo de Jezabel. 

2. A casa da viúva e seu filho era um lugar improvável para o profeta de Deus encontrar 
segurança e sustento. 
• Deus nos surpreende com seus planos e propósitos. 

“E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a 
chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco d’água numa jarra para eu beber? " Enquanto ela ia indo 
buscar água, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão". (1 Reis 17:10,11) 
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II. PRECISAMOS APRENDER E CONFIAR NAS ESTRATÉGIAS DE DEUS 
“Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus", ela respondeu, "não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de 
farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e 
preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos." Elias, porém, lhe 
disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você 
tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: 
‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover 
sobre a terra’ ". Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias 
e para a mulher e sua família.” (1 Reis 17:12-15) 

 

1. Uma mulher em crise recebe a missão de sustentar um missionário, um profeta de Deus 
por um período de mais de 2 anos. 

2. Uma mulher cheia de impossíveis e impossibilidades. 
"Eu não tenho bolo, pão; estou falida. Hoje será minha última refeição e depois vou esperar a morte.” (1 Reis 
17:12b) 
• Podemos olhar para todas as nossas impossibilidades e impossíveis quando somos 

desafiados por Deus; 
• Temos olhado nossa vida como incapaz de ser usada por Deus, pelo fato de sermos 

pobres aos nossos próprios olhos; 
• Deus transforma nossas improbabilidades em oportunidades e milagres! 

 
 
III. QUANDO OS IMPOSSÍVEIS DE NOSSA VIDA SÃO VENCIDOS 

“Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo 
com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o 
Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor 
fizer chover sobre a terra’ ". Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os 
dias para Elias e para a mulher e sua família.” (1 Reis 17:13-15) 

 

1. Temos uma palavra, uma promessa do Senhor. 
“Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se 
secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’ ". (1 Reis 17:14) 
Portanto: 
• Obedecer, ser fiel no pouco é o estágio da promessa de viver em fartura; 
• Deus jamais poderá confiar grandes coisas a pessoas que não correspondem nas 

pequenas coisas ou oportunidades. 
2. Aquela mulher havia sido escolhida por Deus para uma grande missão. 

"Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que 
lhe forneça comida." (1 Reis 17:9) 
• Ela responde com fé e obediência à voz do Senhor; 

"Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se 
secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’ ". Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E 
aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família.”  (1 Reis 17:14-15) 

• Sua obediência foi a sua salvação; 
"Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a 
mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme 
a palavra do Senhor proferida por Elias.” (1 Reis 17:15-16) 
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• A obediência de hoje é o investimento do amanhã; 
"Algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de 
respirar. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me 
do meu pecado e matar o meu filho?" (1 Reis 17:17-18) 

• Muitos filhos têm sido salvos e libertos pelo fato de suas mães terem vivido em 
obediência ao   Senhor. 
"Dê-me o seu filho", respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde 
estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor, meu Deus, trouxeste 
também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?" Então ele 
se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor: "Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este 
menino!" (1 Reis 17:19-21) 

 
 
CONCLUSÃO: 

VIDAS E RESULTADOS IMPROVÁVEIS SÃO OPORTUNIDADES PARA DEUS AGIR EM NÓS E POR 
MEIO DE NÓS! 

 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


