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12 a 17 de julho de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo: Qual a batalha que você está enfrentando esses dias e como você tem enfrentado e 
quais armas tem usado? 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

O CHAMADO DE DEUS EM MEIO ÀS BATALHAS – Zacarias 4.1-14 
1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, 
2. e me perguntou: “O que você está vendo?” Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um 

recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. 
3. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. 
4. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? 
5. Ele disse: “Você não sabe?” Não, meu senhor, respondi. 
6. “Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito’, 

diz o Senhor dos Exércitos. 
7. “Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele 

colocará a pedra principal aos gritos de ‘Deus abençoe! Deus abençoe! ” 
8. Então o Senhor me falou: 
9. “As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo; suas mãos também o terminarão. 

Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. 
10.  “Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra 

principal nas mãos de Zorobabel”. Então ele me disse: “Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, que 
sondam toda a terra”. 

11. A seguir perguntei ao anjo: O que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? 
12. E perguntei também: O que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que 

derramam azeite dourado? 
13. Ele disse: “Você não sabe? ” Não, meu senhor, respondi. 
14. Então Ele me disse: “São os dois homens que foram ungidos para servir ao Soberano de toda a terra! ” 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em meio às batalhas, Deus nos chama para despertar do sono 

 Leiam os dois textos abaixo de Efésios 5.14 e Romanos 13.11,12 – Em sua visão quais as lições que esses 
dois textos falam a nós neste tempo e o que devemos fazer em função dessas lições?  
o Efésios 5.14 –“Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará” 
o Romanos 13.11,12 – “Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês 

despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A 
noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-
nos a armadura da luz” 

 
2. Em 1 João 5.4 diz: “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence 

o mundo: a nossa fé”  

 De acordo com este texto, como nós podemos vencer as turbulências, medos e outras dificuldades neste 
tempo? Qual tem sido a sua experiência? 
 

3. Em meio às batalhas, Deus nos chama para sermos revestidos do Espírito Santo para ser luz das 
nações. 

 Quais são as evidências de uma pessoa que é luz no meio em que vive? Como aplicar essas evidências 
em sua vida? 
 

4. Em meio às batalhas, Deus nos chama para sermos abastecidos pelos próprios recursos de Deus.  

 Aprendemos aqui que, metaforicamente, o pavio somos nós e o azeite é o Espírito Santo, e que a luz não 
procede do pavio, mas sim do Azeite. Sendo assim, quais devem ser as nossas atitudes para que a luz 
passe por nós para iluminar as pessoas com quem convivemos? 

 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


