
 

 

Hoje em nosso GF vamos falar sobre a 

importância de colocarmos a nossa fé em ação. 

Vamos a leitura de 2 Reis 3:1-10: 

“1. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei 

de Israel em Samaria no décimo oitavo ano de 

Josafá, rei de Judá, e reinou doze anos. 2. Fez 

o que o Senhor reprova, mas não como seu 

pai e sua mãe, pois derrubou a coluna 

sagrada de Baal, que seu pai havia feito. 3. 

No entanto, persistiu nos pecados que 

Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a 

cometer e deles não se afastou. 4. Ora, Messa, 

rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava 

como tributo ao rei de Israel cem mil 

cordeiros e a lã de cem mil carneiros. 5. Mas, 

depois que Acabe morreu, o rei de Moabe 

rebelou-se contra o rei de Israel. 6. Então, 

naquela ocasião, o rei Jorão partiu de 

Samaria e mobilizou todo o Israel. 7. Também 

enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: 

“O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás 

acompanhar-me na luta contra Moabe?” Ele 

respondeu: “Sim, eu irei. Serei teu aliado, os 

meus soldados e os teus, os meus cavalos e os 

teus serão um só exército”. 8. E perguntou: 

“Por qual caminho atacaremos?” Respondeu 

Jorão: “Pelo deserto de Edom”. 9. Então o 

rei de Israel partiu com os reis de Judá e de 

Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já 

havia acabado a água para os homens e para 

os animais. 10. Exclamou, então, o rei de 

Israel: “E agora? Será que o Senhor ajuntou 

a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos 

de Moabe?”. 

Após a leitura dessa passagem, podemos 

ver a historia de três reis que se juntaram 

contra o Rei Moabe, pois este havia decidido 

não pagar imposto mais a Israel. Assim, os 

três reis pegaram seus exércitos e partiram em 

direção a Moabe. Ocorre, que no caminho a 

água para os homens e acabou. E agora, o que 

eles iriam fazer!? 
Nesse momento o Rei Jorão se 

desesperou e não sabia o que fazer. Foi então  

 

 

que o Rei Josafá lembrou-se de consultar o 

Profeta Eliseu, e este lá no versículo 16 disse: 

“Assim diz o Senhor: cavem muitas 

cisternas neste vale”. E é aqui que aprendemos 

duas grandes lições sobre a importância de 

colocarmos a nossa fé em ação. 

 

1. Deus quer que façamos algo: Deus 

usou o Profeta Eliseu para dizer aos Reis que 

eles deveriam cavar cisternas no deserto para 

poder matar a sede de seus homens e animais. 

Veja, Deus simplesmente quer que façamos 

algo. Jesus também sempre que realizava um 

milagre falava para alguém fazer algo. Eliseu 

teve uma fé extraordinária e indicou a 

realização de uma ação que ia contra toda a 

lógica humana: “cavar cisternas no deserto”. 

Muitas vezes queremos água, mas não 

queremos cavar cisternas! 

 

2. Por mais que o seu sonho seja 

grande, comece pelas coisas pequenas: por 

mais que a vontade dos Reis era ter as 

cisternas para que a água pudesse surgir, eles 

precisaram mover pouco a pouco a terra para 

que a cisterna surgisse. Não foi de uma vez, 

mais foi aos poucos. Lembra-se: fiel no pouco, 

fiel no muito. Não despreze os pequenos 

começos. 

Vimos nessa história dos três Reis que 

Deus enviou a água no deserto! As cisternas se 

encheram. Os moabitas viram a água no 

deserto vermelha e temeram! O exército dos 

três reis não avançou e Deus concedeu a 

vitória. 

Como isso aconteceu? A Fé deles fez 

com que o milagre chegasse até eles. Vitórias 

são concedidas pelo Senhor, lembre-se disso. 

Exercitando a sua fé, você está disposto a 

“cavar cisternas no deserto”? O que você está 

esperando para viver uma fé com ação? 

CONCLUSÃO: Este é o convite para 

nos apropriarmos, mediante a fé, desta 

possibilidade que o Senhor nos concedeu. Ter fé 

e agir! 

              
           

 

                 

A FÉ COM AÇÃO! 

“Ora a fé é a certeza de coisas que se 

esperam, a convicção de fatos que se não 

vêem”  

(Hebreus 11:1) 

Semana 10 à 16 de  

Junho de 2019. 


