
Elias 

1Rs.17 – 2Rs.2:11 



Clique para editar o título 
mestre 

1. Mantem-se acima da vida 
intelectual e espiritual da 
igreja. 
 

2. Sua caminhada cristã foi 
exemplar. 
 



História 

• Saul, Davi e Salomão – 100 anos 

• Salomão:  1Reis.11e12 

• Idolatria e Apostasia 11:6-10 

• Profeta Aías e Jeroboão 11:26-32 

• Roboão e Jeroboão 12:1-17 

 



História 

• Divisão dos reinos – 1Reis.11e12 

–Judá e Benjamim – Roboão – Judá – 
Reino do Sul 

–Outras – Jeroboão – Israel – Reino do 
Norte. 

 



História 



História 
Israel – Reino do Norte – Cap. Samaria 

• 19 Líderes – 200 anos até o Cativeiro 
pelos Assírios em 722 a.C. 

• Todos fizeram “o que o Senhor reprova” 

 
Judá – Reino do Sul – Cap. Jerusalém 

• 17 Líderes – 300 anos até o Cativeiro 
pelos Babilônios em 586 a.C. – 70 anos. 

• Oito fizeram “o que o Senhor aprova” 

 



História 

Reis 
de  

Judá 



História 



História 



História 
• 1Reis.16:29-33 

• Acabe: (Hebraico -  גימור – Grego – Αχαάβ)  

– “Irmão do pai” – Onri – 1Reis.16:25 

– 7º. Rei a partir de Jeroboão. 

– Legado recebido após 6 décadas - Assassinatos, 
Conspirações, Intriga, Traição, Engano, Idolatria, 
Ódio e Imoralidade. 

– “Provocou a ira do Senhor mais do que todos os 
anteriores a ele”. – 1Reis.16:33 



História 
Acabe e Jezabel – 1Reis.16:31  

. Jezabel - 1ª. esposa de rei em destaque 

. Era a cabeça dominante do casal 

. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios  

. Precursora da adoração a Baal (deus da 
 chuva e da fertilidade), Aserá (mãe 
 de Baal) e Aserins (postes-ídolos)
 Idolatria Pagã de Tiro e Sidon. 

 

 

   



Nossa História 
. Nossa liderança política  

. Nosso legado como nação: 

 - Assassinatos, Conspirações, Intriga, 

  Traição, Engano, Idolatria, Ódio e 
  Imoralidade. 

. Testemunho dos Cristãos 

. Responsabilidade Social e Cidadania 

 



O Nome 

Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de 
Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo 
nome do Senhor, o Deus de Israel, 

a quem sirvo, que não cairá 
orvalho nem chuva nos anos 
seguintes, exceto mediante a 
minha palavra". 1 Reis 17:1 

 

   



Elias 

Hebraico - ֱאִליָּהּו – Eliyah 

Grego – Ηλίας – Elías 

“Meu Deus é Yahweh” 

“Meu Deus é Jeová” 

 



A Origem 

Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de 
Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo 
nome do Senhor, o Deus de Israel, 

a quem sirvo, que não cairá 
orvalho nem chuva nos anos 
seguintes, exceto mediante a 
minha palavra". - 1 Reis 17:1 

 

   



Elias, o Tesbita 



O Estilo 

Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de 
Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo 
nome do Senhor, o Deus de Israel, 

a quem sirvo, que não cairá 
orvalho nem chuva nos anos 
seguintes, exceto mediante a 
minha palavra". - 1 Reis 17:1 

 

   



Sozinho na Brecha 

“Filho do homem, você a julgará? 
Você julgará essa cidade 

sanguinária? Então confronte-a 
com todas as suas práticas 

repugnantes”. Ezequiel 22:2 

   



Sozinho 
na  

Brecha 



“Filho de Deus” 

E eu vou colocá-lo 
cuidadosamente aqui! 



Lições 
1. Deus busca pessoas especiais 

em tempos difíceis – Postura 

2. Deus usa métodos diferentes - 
Dom 

3. Deus nos quer diante Dele – 
Obediência  



Elias 

Treinamento Necessário 
1Rs.17:1-7 



Treinamento Necessário 

“Não creio que Deus possa 
abençoar abundantemente 
alguém até que esta pessoa 
seja profundamente ferida 

por Ele.”  A.W. Tozer 



Treinamento Necessário 
Depois disso a palavra do Senhor 
veio a Elias: "Saia daqui, vá para o 
leste e esconda-se perto do riacho 

de Querite, a leste do Jordão. 
Você beberá do riacho, e dei 

ordens aos corvos para o 
alimentarem lá". 1Reis.17:2-4 



Elias em Querite 



Querite 

Cha-rath = אריט'צ  

“Cortar, colocar no tamanho 
certo, aparelhado” 

Objetivo: 

Tesbita  Homem de Deus 



Elias 
Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de 

Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo 
nome do Senhor, o Deus de Israel, 

a quem sirvo, que não cairá 
orvalho nem chuva nos anos 
seguintes, exceto mediante a 
minha palavra". 1 Reis 17:1 



Elias 
Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de 

Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo 
nome do Senhor, o Deus de Israel, 

a quem sirvo, que não cairá 
orvalho nem chuva nos anos 
seguintes, exceto mediante a 
minha palavra". 1 Reis 17:1 



Fatos 
1. Elias era Profeta 

2. Profeta tem que...profetizar? 

3. Deus não mandou Elias 
profetizar 

4. Deus manda Elias se esconder 

5. Deus manda Elias ficar lá. 



Realidade de Querite 
1. Sem atividade 
2. Sem trabalho 
3. Sem influência 
4. Sem liderança 
5. Sem companhia 
6. Sem inclusão 



Objetivo de Querite 
1. Dependência 
2. Descanso 
3. Reflexão 
4. Humildade 
5. Regozijo 
6. Proteção 



Provisão em Querite 

“Você beberá do riacho, e dei 
ordens aos corvos para o 
alimentarem lá“. 1Reis.17:4 

Sustento na reclusão, no 
silêncio e na solidão,  
por 3,5 anos. Mt.6:6 



Elias em Querite 

E ele fez o que o Senhor lhe tinha 
dito. Foi para o riacho de Querite, 
a leste do Jordão, e ficou por lá. 

1Reis.17:5 



Necessidades Supridas 

“Os corvos lhe traziam pão e carne 
de manhã e de tarde, e ele bebia 

água do riacho.” 1 Reis 17:6 



O Treinamento Continua 
“Algum tempo depois, o riacho 

secou-se por falta de chuva. 
1 Reis 17:7 

Conta Bancária – Desemprego – 
Doença – Morte – Relacionamento  

“O Riacho Secou”  



O Treinamento Continua 

“Eu não sou água pra me tratares 
assim, só na hora da sede é que 
procuras por mim; a fonte secou 
quero dizer que entre nós tudo 

acabou” - Paulinho da Viola 
 



O Riacho Secou 

Deus me abandonou? 

Será que Nietzsche tinha razão? 

Ou Deus não está me ouvindo? 

John Bunyan diz que não! 

Riachos Secos = Oportunidades 



Fatos – Se o Riacho Secou 

Deus dá a água, Deus tira a água 

Deus dá..........., Deus tira............ 

1. Deus está vivo – Jó.2:10 

2. Ele sabe o que está fazendo 

3. Is.49:14-16 / Mt.28:20 

4. Confie em mim enquanto voce 
passa por isso 



Fatos – Se o Riacho Secou 

5. O Riacho Seco – Resposta da 
Oração de Elias – 3,5 anos de seca 

“Elias era humano como nós. Ele 
orou fervorosamente para que 

não chovesse, e não choveu sobre 
a terra durante três anos e meio.” 

Tiago 5:17 



Lições de Querite 
1. Precisamos desejar ser 

deixados de lado, tanto quanto 
ser usados. 

2. A direção de Deus inclui a 
provisão de Deus – All Inclusive 

3. Confiar dia após dia 

4. Riacho Seco = Deus Amando 



Nossa Corrida de Obstáculos 

1. Orgulho 

2. Medo 

3. Ressentimento 

4. Hábitos 

 

“Evidências da Carne” 



Querite & Getsêmani 

1. Elias foi a Querite como o 
poderoso porta voz de Deus. 

2. Elias saiu de Querite como um 
homem que se aprofundou 
mais em Deus. 

3. Foi no Getsêmani que se 
cumpriu a vontade e o plano 
de Deus 


