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Lição GCEM – 16 a 29 Março de 2015 (2 semanas)  
 

COMO ALCANÇAR A PLENITUDE DE DEUS 

2 Reis 4.1-7  
 
Reflexão 
 
Quanto você deseja de Deus na sua vida?  
 
Assim como a viúva do texto estava angustiada, vivendo em grande 
necessidade e sem nenhum recurso mais em sua casa, vivemos dias difíceis 
em nossa nação e no mundo todo em que mesmo muitos dos chamados 
cristãos vivem sem poder e sem esperança.  
 
A necessidade hoje é grande e aflitiva.  
Mas a religiosidade do homem o tem levado a experimentar uma vida 
fracassada – desolada – miserável – de viuvez, credores e escravidão.  
 
Qual o segredo de uma vida abundante?  
Como alcançar a plenitude de Deus?  
 
1) AQUI COMEÇA O MILAGRE! VASOS VAZIOS – v.3b  
 
Deus não opera em vasos cheios de pecado, de orgulho, auto suficientes e 
independentes. Deus não opera onde o homem opera. Para sermos usados, 
nosso vaso precisa estar totalmente vazio.  
 
Filipenses 2.7-9 = Jesus esvaziou-se a si mesmo.  
 
Os vasos precisam estar vazios para serem cheios de Deus, do seu Espírito, 
da sua Graça e Poder.  
 
E nada podemos fazer sozinhos – necessitamos da ajuda dos outros para nos 
trazerem os vasos.  
 
2) SEM LIMITAÇÕES – v.3c  
 

O profeta disse para a viúva não pedir poucos vasos. Em Deus há 
abundâncias. As limitações procedem do homem e não de Deus. Nele sempre 
haverá plenitude de dons.  
 
Isaías 59.1 = As mãos de Deus não estão encolhidas, nem seus ouvidos estão 
surdos.  
 
Deus tem provisões de poder para seus filhos: santidade, vitória, unção, vida 
abundante, perdão e salvação plena.  
 
Você pode provar todas essas coisas. Basta você esvaziar-se de si mesmo e 
buscar a plenitude de Deus em sua vida. Aleluia!  
 
3) NÃO HÁ MAIS VASILHA NENHUMA – v.6d  
 
O azeite só vai parar quando não houver mais ninguém para ser cheio das 
abundâncias de Deus.  
 
Nós somos os responsáveis por alcançar outros vasos, trazê-los a Jesus para 
serem cheios de Deus.  
 
Um vaso cheio de azeite enche outros com o azeite que contém.  
 
Desafio  
 
1) O que tem ocupado o lugar de Deus em nossa vida?  
2) Precisamos confessar e abandonar essas coisas.  
3) Somente esvaziados disso é que seremos cheios de Deus.  
4) Agora podemos orar uns pelos outros declarando a plenitude de Deus 
sobre nossa vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

16 Março (Segunda) – 19h30 
13 Abril (Segunda) – 19h30 

Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 
É TEMPO DE CRESCER! 

CURSO DE 
BATISMO 

Domingo às 18h - ABEV 

LANÇAMENTO  DO 
CD GABRIELLA 

SAMPAIO 

CD TEUS CAMINHOS – GABRIELLA SAMPAIO 
29 Março (Domingo) – 19h 

ENTRADA FRANCA 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

04 Abril (Sábado) às 20h até 
04 Abril (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

5 a 8 Abril (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

ACAMPAMENTO DA 
ABEV 

 3 a 5 Abril - SEMANA SANTA 
Sítio Recanto Central 
Faça sua Inscrição! 

CULTO DE 
MULHERES 

11 Abril (Sábado) - 17h 

ENCONTRO DE 
CASAIS 

18 Abril (Sábado) – 20h 
Central do Barreiro 

 

 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – Templo  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

SEXTA 
19H30 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20H 

11h30 – Palavra Central Rede Super 
Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 


