
 

 
A ENERGIA QUE NÃO ACABA 

 
1-Alguma coisa tem acabado com a sua energia? se sim, o que?  
2-De acordo com João 12:46, como Deus pode ser nossa luz?  
3-Como a viúva necessitava do azeite, o que você tem necessitado hoje?  
4-Como a luz de Deus tem se manifestado em sua vida? 
5- Essa semana, fale dessa luz que é Jesus para alguém que você conhece! Se desafie! 
 
 
 
1-Como você se comporta quando passa por alguma dificuldade? 
2-Deus se manifesta se ficarmos parados, Ele apenas faz a parte dele enquanto assistimos!  
(   ) Verdadeiro     (   )Falso  
3-Qual é a necessidade que você precisa da ajuda de Deus?  
4-Qual atitude VOCÊ precisa tomar para que Deus possa se manifestar e fazer a parte dEle?  
5- Ore pedindo para que Deus te ajude a realizar sua parte, confiando que Ele fará a dEle! 
 
 
 
1- Reescreva da bíblia um versículo que te lembre o poder manifesto de Cristo! 
2-Você tem dificuldades para crer no poder de Deus?  
3- Se sua resposta foi sim, como você pode mudar isso? E se foi não, como você pode ajudar amigos que 
ainda não creem?  
4-A confiança em Deus é algo indispensável em nossa vida Cristã, cite 3 maneiras de melhorar sua 
confiança em Deus!  
5- Ore e fale a Deus o milagre que você tem esperado, compartilhe com alguém de confiança para que 
essa pessoa possa orar por você também! 
 
 
1-Leia 2 Reis 4:1-7 e faça um resumo do que você entendeu por esse texto. 
2- A mulher ficou parada e não fez a parte dela, esperou apenas de Deus  
(   ) Verdadeiro  (   ) Falso  
3- O que você teria feito se estivesse em uma situação como a dessa viúva?  
4- Muitas vezes vamos ter que ser o Eliseu de nossa geração, você tem sido canal de benção na vida de 
seus companheiros?  
5- Ore para que Deus traga pessoas até você para que você seja canal de benção na vida delas.  
 
 
 
1- A nossa primeira ação deve ser a oração, pois mostra dependência de Deus, nunca conseguiremos 
tudo pela força do nosso próprio braço.  
(    ) Verdadeiro   (    ) Falso  
2-Explique: Salmos 33:18,19 o que o salmista quis dizer com esse verso?  
3-Conte uma experiência com o poder de Deus que você vivenciou!  
4-Além da viúva que lemos e aprendemos, que outro personagem da bíblia você pode citar que confiou 
no poder de Deus?  
5-Termine a semana da melhor forma! Ore pedindo a Deus para que você tenha confiança e 
perseverança na sua caminhada com Ele! 

     SEGUNDA-FEIRA  - Não perca sua energia - 2 Reis 4.1-7/ João 12:46 

 

     TERÇA-FEIRA – Esteja em movimento – Gálatas 5: 22-23/ Eclesiastes 11:04 

 

     QUARTA-FEIRA – Tenha fé no poder de Deus – 2 Coríntios 5:7/ Tiago 1:6 

 

     QUINTA-FEIRA – Seja canal de benção – Mateus 20:26-27 

 

     SEXTA-FEIRA – A oração tem poder – 1 Tessalonicenses 5:16-18 

 

     PARA MEMORIZAR: João 12:46 
 

     PARA MEMORIZAR: Eclesiastes 11:04 
 

     PARA MEMORIZAR: Hebreus 11:01 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 
 


