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Série: Visões de Deus:

Elias era humano como 
nós. Ele orou 

fervorosamente para que 
não chovesse, e não 
choveu sobre a terra 

durante três anos e meio.
Tg 5.17

Orou outra vez, e o 
céu enviou chuva, 
e a terra produziu 

os seus frutos.
Tg 5.18



1º Detalhe
Autoridade sobre o 

suprimento

Corvos 

1º Detalhe
Autoridade sobre o 

suprimento

Viúva

2º Detalhe: Autoridade 
sobre a política 



Na verdade as nações são 
como a gota que sobra do 
balde; para ele são como o 

pó que resta na balança; 
para ele as ilhas não 

passam de um grão de 
areia.          Is 40.15

3º Detalhe: Autoridade 
sobre a segurança de 

vida 

Doença

Disse-lhe o SENHOR: 
“Quem deu boca ao 

homem? Quem o fez surdo 
ou mudo? Quem lhe 

concede vista ou o torna 
cego? Não sou eu, o 

SENHOR? Ex 4.11



3º Detalhe: Autoridade 
sobre a segurança de 

vida 

Segurança

Depois da morte 
de Acabe, Moabe
rebelou-se contra 

Israel. 
2Re 1.1

Certo dia, Acazias caiu da 
sacada do seu quarto no 

palácio de Samaria e ficou 
muito ferido. Então enviou 
mensageiros para consultar 

Baal-Zebube, deus de Ecrom, 
para saber se ele se 
recuperaria.     2Re 1.2



Mas o anjo do SENHOR disse ao 
tesbita Elias: “Vá encontrar-se 
com os mensageiros do rei de 

Samaria e pergunte a eles: 
Acaso não há Deus em Israel? 
Por que vocês vão consultar 

Baal-Zebube, deus de Ecrom? 
2Re 1.3

Por isso, assim diz o 
SENHOR: ‘Você não se 
levantará mais dessa 
cama e certamente 

morrerá!’ “ E Elias foi 
embora. 2Re 1.4

4º Detalhe: Autoridade 
sobre os espíritos maus



Acabe, filho de Onri, 
fez o que o SENHOR 

reprova, mais do 
que qualquer outro 

antes dele. 1Re 16.30

Ele não apenas achou que não 
tinha importância cometer os 
pecados de Jeroboão, filho de 
Nebate, mas também se casou 
com Jezabel, filha de Etbaal, rei 
dos sidônios, e passou a prestar 

culto a Baal e a adorá-lo.
1Re 16.31

No templo de Baal, 
que ele mesmo tinha 

construído em 
Samaria, Acabe ergueu 

um altar para Baal. 
1Re 16.32



Fez também um poste 
sagrado. Ele provocou a 

ira do SENHOR, o Deus de 
Israel, mais do que todos 

os reis de Israel antes 
dele.     1Re 16.33

Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, 
reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces 
à custa da vida do seu filho mais velho, 

Abirão, e instalou as suas portas à
custa da vida do seu filho mais novo, 

Segube, de acordo com a palavra que o 
SENHOR tinha falado por meio de 

Josué, filho de Num.
1Re 16.34

Micaías prosseguiu: “Ouça 
a palavra do SENHOR: Vi o 
SENHOR assentado em seu 
trono, com todo o exército 

dos céus ao seu redor, à
sua direita e à sua 
esquerda. 1Re 22.19



E o SENHOR disse: ‘Quem 
enganará Acabe para que 
ataque Ramote-Gileade e 
morra lá?’ “E um sugeria 
uma coisa, outro sugeria 

outra,    1Re 22.20

até que, finalmente, 
um espírito colocou-
se diante do SENHOR 

e disse: ‘Eu o 
enganarei’. 

1Re 22.21

“ ‘De que maneira?’, 
perguntou o SENHOR. “Ele 
respondeu: ‘Irei e serei um 

espírito mentiroso na boca de 
todos os profetas do rei’. 
“Disse o SENHOR: ‘Você

conseguirá enganá-lo; vá e 
engane-o’.     1Re 22.22



“E o SENHOR pôs um 
espírito mentiroso na 

boca destes seus 
profetas. O SENHOR 

decretou a sua 
desgraça”.    1Re 22.23

Esse poder ele exerceu 
em Cristo, ressuscitando-
o dos mortos e fazendo-

o assentar-se à sua 
direita, nas regiões 

celestiais,
Ef 1.20

muito acima de todo 
governo e autoridade, poder 
e domínio, e de todo nome 

que se possa mencionar, não 
apenas nesta era, mas 

também na que há de vir.
Ef 1.21



5º Detalhe: Autoridade 
sobre a natureza

Conclusão:

Vida debaixo da Autoridade


