
 

TEMA: SAIA DA CAVERNA – Como vencer o esgotamento espiritual 
 

TEXTO: “Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com 
toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. ” Isaías 42.3 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Nossa vida cristã deve ser um constante crescimento espiritual. 
Contudo, nem sempre é assim que acontece. Às vezes estagnamos e outros até retrocedem. 
Deus nos conhece e entende nossas dificuldades, mas não deseja que continuemos assim. A 
história do profeta Elias ilustra bem esses altos e baixos que podemos ter na nossa vida cristã. 
Elias realizou vários milagres: multiplicou, ressuscitou, fogo desceu do céu, abriu o rio Jordão... 
No tempo do reinado que Rei Acabe que foi o pior rei, Deus levantou o maior profeta do Reino 
do Norte. Mas em um momento da vida de Elias mesmo com todos os milagres e desafios 
vencidos, quando ele é desafiado por Jezabel, ao invés de Elias enfrentar ele toma as seguintes 
atitudes: 1- FOGE (1 Rs 19.3a)- Se esconde por medo. Ele fugiu porque estava esgotado 
espiritualmente. Fugir é a primeira característica de esgotamento espiritual. Pois fomos 
chamados para avançar e progredir. 2- DESEJA A MORTE (1 Rs 19.4)- Elias entrou no deserto. 
Nem sempre a pessoa pedirá a morte física, mas a morte espiritual. Aquele que se encontra 
esgotado espiritualmente acha que sua caminha já acabou. Que a obra de Deus para sua vida 
terminou. 3- SONO (1 Rs 19.5a)- Sono representa falta de vigilância. Quando não damos 
importância as coisas de Deus, o diabo nos ataca. Precisamos ter nossa aliança com Deus intacta 
e venceremos o inimigo. Diante dessa situação de Elias, Deus dá três ordens: 1ª Levantar- 
Significa estar na posição correta para ser usado. 2ª Comer- Significa se alimentar da Palavra. 
3ª Sair da Caverna-  Caverna não é lugar de profeta de Deus, a caverna representa medo, 
negligência. Deus não nos quer com medo, negligenciando o nosso chamado. Talvez você esteja 
sem forças, achando que não consegui mais caminhar. Mas esta não é a vontade de Deus para 
sua vida. Saia da caverna e deixe o Senhor te renovar e te usar. Deus te abençoe! 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo a Deus um renovo espiritual em nossas vidas. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 03 de Fevereiro, às 9:15hs. Venha participar! 

 CULTO DE SANTA CEIA – Domingo, 03 de Fevereiro. Com um único Culto às 19:00hs. 

 KILO DO AMOR – Traga 1 kg de alimento não perecível para a Assistência Social. 

 CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 31 de Janeiro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. 

Campanha 12 Chaves da Vitória. Venha buscar o seu milagre!!! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 ALMOÇO – Dia 10 de Fevereiro. Delicioso almoço!!! Valor: R$ 12,00. Ingressos com seu líder de célula! 

USE TODA SUA FORÇA - Um menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para 
ele. Seu pai, ali ao seu lado, esticava o braço e abrindo a mão, dizia-lhe: – Use toda a sua força 
que você consegue, meu filho. Ele tentou mais uma ou duas vezes, sem sucesso. E o pai falava 
as mesmas palavras e repetia o mesmo gesto. – Eu não consigo, pai – desabafou o menino. – 
Olhe para mim, filho – disse o homem e, mexendo os dedos e olhando para a sua mão, repetiu 
vagarosamente: – Use… toda… a… sua… força! Só então o menino entendeu que o pai estava 
esticando a mão para pegar numa das alças da sacola. Ele não estava só. Seu pai estava ali ao 
seu lado para lhe dar uma força. 


