
Elias 

1Reis.17:1-6 

1. História – Divisão dos Reinos 
2. Contexto Espiritual de Israel 
3. Elias – Nome( ֱאִליָּהּו ), Origem 
4. Rei Acabe e Jezabel 
5. A Profecia de Elias - 1Rs.17:1 
6. Querite - Treinamento 



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



Lições de Querite 
1. Precisamos desejar ser 

deixados de lado, tanto quanto 
ser usados - Orgulho 

2. A direção de Deus inclui a 
provisão de Deus – Medo 

3. Confiar dia após dia - Fé 

4. Riacho Seco = Amor de Deus 



Querite & Getsêmani 

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





Elias 

1Reis.17:7-16 



Algum tempo depois, o riacho 
secou-se por falta de chuva. Então a 
palavra do Senhor veio a Elias: "Vá 

imediatamente para a cidade de 
Sarepta de Sidom e fique por lá. 

Ordenei a uma viúva daquele lugar 
que lhe forneça comida". 

1 Reis 17:7-9 



Vá... para Sarepta? 

1. Vá imediatamente 
2. E fique lá 
3. Distância de aprox. 150km 
4. Percorrer um terra seca e árida 
5. Procurado com criminoso  



Sarepta de Sidom 

Refinar, Fundir 

 

1. Terra de Jezabel 
2. Adoração a Baal 
3. Sustentado por uma viúva  



E ele foi. Quando chegou à porta da 
cidade, encontrou uma viúva que 
estava colhendo gravetos. Ele a 
chamou e perguntou: "Pode me 

trazer um pouco d’água numa jarra 
para eu beber? Enquanto ela ia 

indo buscar água, ele gritou: "Por 
favor, traga também um pedaço de 

pão". 1 Reis 17:10-11 
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Elias em Sarepta 

1. Expectativa da chegada 
2. Viajante com Sede e Fome 
3. Encontro com a Viúva 
4. Teste da primeira impressão  



"Juro pelo nome do Senhor, o teu 
Deus", ela respondeu, "não tenho 

nenhum pedaço de pão; só um 
punhado de farinha num jarro e um 
pouco de azeite numa botija. Estou 

colhendo uns dois gravetos para 
levar para casa e preparar uma 
refeição para mim e para o meu 

filho, para que a comamos e depois 
morramos.” 1 Reis 17:12 



Elias em Sarepta 

1. Teste das impossibilidades 
2. Olhar além das circunstâncias 
3. Tratar o problema com fé 



“Sem fé é impossível agradar a 
Deus, pois quem dele se 

aproxima precisa crer que ele 
existe e que recompensa aqueles 

que o buscam.” Hebreus 11:6 



"Elias, porém, lhe disse: "Não tenha 
medo. Vá para casa e faça o que disse. 
Mas primeiro faça um pequeno bolo 

com o que você tem e traga para mim, e 
depois faça algo para você e para o seu 
filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de 

Israel: ‘A farinha na vasilha não se 
acabará e o azeite na botija não se 

secará até o dia em que o Senhor fizer 
chover sobre a terra’ ". 1 Reis 17:13-14 
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Elias em Sarepta 

1. Elias falou do que experimentou 
2. Não se fala daquilo que não se sabe. 
3. Não se leva à ter fé, se não tiver fé. 
4. Panela vazia não é problema para Deus 
5. Precisamos de “corações fortes” na vida  



"Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. 
E aconteceu que a comida durou todos 
os dias para Elias e para a mulher e sua 
família. Pois a farinha na vasilha não se 

acabou e o azeite na botija não se secou, 
conforme a palavra do Senhor proferida 

por Elias.” 1 Reis 17:15-16 
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Elias em Sarepta 
Obediência 
do Homem 

Fidelidade 
de Deus 

Milagre 



Lições 
1. A orientação de Deus é sempre 

surpreendente. Não tente analisa-la. 
2. Cuidado com a primeira impressão. 

Nem sempre é verdadeira. Não desista. 
3. O cumprimento da promessa depende 

da obediência. Faça a sua parte 
4. As provisões de Deus são justas. Nunca 

deixe de agradecer. 



Elias 

1Reis.17:17-24 



Milagres na Bíblia 

Moisés  
Elias e Eliseu 
Jesus e Atos 



Algum tempo depois o filho da mulher, 
dona da casa, ficou doente, foi piorando 

e finalmente parou de respirar. 
E a mulher reclamou a Elias: "Que foi 

que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste 
para lembrar-me do meu pecado e 

matar o meu filho?” 1 Reis 17:17-18 



Filho Morto da Viúva 

1. Consciência dos próprios pecados 
2. Coloca a culpa em alguém 
3. Esquece o que Deus já fez 
4. Esquece que estavam vivos até 

agora “graças a Deus” 
5. Elias obedeceu a Deus e agora o 

filho da viúva morre! 



""Dê-me o seu filho", respondeu Elias. 
Ele o apanhou dos braços dela, levou-o 

para o quarto de cima onde estava 
hospedado, e o pôs em cima da cama. 
Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor, 

meu Deus, trouxeste também desgraça 
sobre esta viúva, com quem estou 
hospedado, fazendo morrer o seu 

filho?"1Rs.17:19-20 



Dê-me seu Filho Morto 

1. Elias não perde a linha 
2. Não responde à mulher 
3. Exercita a sua fé 
4. Ora 
5. Questiona o propósito de Deus 
6. Entrega o problema a Deus 



Lugar de Refúgio 

“Mas quando você orar, vá para seu 
quarto, feche a porta e ore a seu Pai, 
que está no secreto. Então seu Pai, 

que vê no secreto, o recompensará.” 
Mt.6:6 – 1Rs.17:19 – Sl.91:1-4 



Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor, 
meu Deus, trouxeste também desgraça 

sobre esta viúva, com quem estou 
hospedado, fazendo morrer o seu 

filho?“ 1Rs.17:20 



O Que é Isso Senhor? 

1. O que o Senhor está fazendo? 
2. Porque partir o coração desta mãe? 
3. O que o Senhor quer me dizer? 
4. Disse a ela para confiar no Senhor! 
5. O que está acontecendo? 
6. Como eu resolvo essa situação?  



Então ele se deitou sobre o menino 
três vezes e clamou ao Senhor: “Ó 

Senhor, meu Deus, faze voltar a vida 
a este menino! O Senhor ouviu o 

clamor de Elias, e a vida voltou ao 
menino, e ele viveu.” 1 Reis 17:21-22 



Agora é com o Senhor! 

1. O Senhor me enviou para cá 
2. É Sua vontade que eu esteja aqui 
3. O Senhor tem cuidado de mim 
4. O Senhor permitiu este momento 
5. O Senhor tem um propósito nisso 



Então Elias levou o menino para 
baixo, entregou-o à mãe e disse: 

"Veja, seu filho está vivo! " 
1 Reis 17:23 



Veja, seu filho está vivo! 

O Senhor foi quem fez isso 



Então a mulher disse a Elias: "Agora 
sei que tu és um homem de Deus e 
que a palavra do Senhor, vinda da 

tua boca, é a verdade". 1 Reis 17:24 



Viúva: Louvor e Fé 

1. Elias encarou o impossível com 
humildade e fé. 

2. Houve louvor e manifestação de Fé 
no reconhecimento de que a Palavra 
do Senhor é a Verdade. João.17:17 

3. Não duvide do Deus do impossível 
Lucas.1:37 



Lições de Elias em Sarepta 

1. Humildade 
2. Fé 
3. Coragem 
4. Comunhão 
5. Oração 
6. Serenidade 



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. Elias sai de Sarepta como 
Homem de Deus. 


