
Elias 

1Rs.19:1-21 



Elias 

Homem Corajoso 

Homem Humilde 

Homem Obediente 

Homem como nós 



Os Personagens 

• Acabe 

• Jezabel 

• Elias 

• Deus 



“Ora, Acabe contou a Jezabel 
tudo o que Elias tinha feito e 

como havia matado todos 
aqueles profetas à espada.” 

1Reis 19:1 



Os Personagens 

• Acabe – Inseguro / Dominado 

 



“Por isso Jezabel mandou um 
mensageiro a Elias para dizer-lhe: 

"Que os deuses me castiguem com 
todo o rigor, caso amanhã nesta 

hora eu não faça com a sua vida o 
que você fez com a deles".”  

1 Reis 19:2 



Os Personagens 

• Acabe – Inseguro / Dominado 

• Jezabel – Dominadora / Má 



“Elias teve medo e fugiu para 
salvar a vida. Em Berseba de 
Judá ele deixou o seu servo”. 

1 Reis 19:3 



“e entrou no deserto, 
caminhando um dia. Chegou a 

um pé de giesta, sentou-se 
debaixo dele e orou, pedindo a 

morte. "Já tive o bastante, 
Senhor. Tira a minha vida; não 

sou melhor do que os meus 
antepassados".” 1 Reis 19:4 



Os Personagens 

• Acabe – Inseguro / Dominado 

• Jezabel – Dominadora / Má 

• Elias: O Homem de Deus 

– Com Medo 

– Agindo pelas emoções 

– Desconsiderando o que viveu 



Experiências de Elias com Deus 

• Querite – Dependência, Sustento, Paz  

• Sarepta – Sustento, Humildade, Amor 

• Sarepta – Ressurreição, Intimidade, Fé  

• Carmelo – Oração, Milagre, Poder, Fé. 

• Carmelo – Autoridade, Humildade 

• Carmelo – Cumprimento da Promessa 



187 km 

Expectativa sobre Elias 



Os Personagens 

• Acabe – Inseguro / Dominado 

• Jezabel – Dominadora / Má 

• Elias: Homem de Deus com 
medo, agindo pelas emoções,  
não considerando o que viveu 

• Deus 



“Depois se deitou debaixo da 
árvore e dormiu. De repente um 

anjo tocou nele e disse: "Levante-
se e coma". Elias olhou ao redor e 
ali, junto à sua cabeça, havia um 

pão assado sobre brasas quentes e 
um jarro de água. Ele comeu, 
bebeu e deitou-se de novo” 

1 Reis 19:5-6 
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“Depois se deitou debaixo da 
árvore e dormiu. De repente um 

anjo tocou nele e disse: "Levante-
se e coma". Elias olhou ao redor e 
ali, junto à sua cabeça, havia um 

pão assado sobre brasas quentes e 
um jarro de água. Ele comeu, 
bebeu e deitou-se de novo” 

1 Reis 19:5-6 



“O anjo do Senhor voltou, tocou 
nele e disse: "Levante-se e coma, 

pois a sua viagem será muito 
longa". Então ele se levantou, 

comeu e bebeu. Fortalecido com 
aquela comida, viajou quarenta 
dias e quarenta noites, até que 
chegou a Horebe, o monte de 

Deus.” 1 Reis 19:7-8 
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“O anjo do Senhor voltou, tocou 
nele e disse: "Levante-se e coma, 

pois a sua viagem será muito 
longa". Então ele se levantou, 

comeu e bebeu. Fortalecido com 
aquela comida, viajou quarenta 
dias e quarenta noites, até que 
chegou a Horebe, o monte de 

Deus.” 1 Reis 19:7-8 



Ação Cuidadora de Deus 

“Descanse, meu filho!” 

“Coma, meu filho!” 

“Descanse um pouco mais, meu filho!” 

“Acorde, meu filho, e coma!”  

“Sua viagem vai ser longa!” 



414 km 

Expectativa sobre Elias 



“Ali entrou numa caverna e 
passou a noite. E a palavra do 
Senhor veio a ele: "O que você 

está fazendo aqui, Elias?"”  

1 Reis 19:9 



“Ele respondeu: "Tenho sido 
muito zeloso pelo Senhor, Deus 

dos Exércitos. Os israelitas 
rejeitaram a tua aliança, 

quebraram os teus altares, e 
mataram os teus profetas à 

espada. Sou o único que sobrou, e 
agora também estão procurando 

matar-me".” 1 Reis 19:10 
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dos Exércitos. Os israelitas 
rejeitaram a tua aliança, 
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matar-me".” 1 Reis 19:10 



“Ele respondeu: "Tenho sido 
muito zeloso pelo Senhor, Deus 

dos Exércitos. Os israelitas 
rejeitaram a tua aliança, 

quebraram os teus altares, e 
mataram os teus profetas à 

espada. Sou o único que sobrou, e 
agora também estão procurando 

matar-me".” 1 Reis 19:10 



Fatos sobre Elias 
• Raciocínio Emocional. 

• Conduta errada - Expectativa 

• Isolou-se e afastou-se dos relacionamentos 

• Síndrome do Alpinista? 

• O Óbvio se mantinha – Acabe e Jezabel 

• Cansaço Físico e Emocional  

• Autocomiseração 

 

 



“O que voce está fazendo aqui?” 

“Porque voce não orou?” 

1. Antes de sair de Jezreel? 

2. Antes de deixar seu servo? 

3. Antes de sair de Berseba? 

4. Antes de entrar no deserto? 

5. Antes de sair para Horebe? 

6. Antes de tomar as decisões, Elias? 



Lições por Não Orar 

1. Não entendemos o amor de Deus 

2. Não entendemos a direção de Deus 

3. Não entendemos o papel dos amigos 

4. Podemos ficar deprimidos em solidão 

5. Perdemos o propósito de vida 

6. Podemos perder tempo e nos afastar 

 

 

 

1Jo.5:14-15, Rm.12:2, Pv.3:5-8,21-26 



O Senhor lhe disse: "Saia e fique 
no monte, na presença do Senhor, 

pois o Senhor vai passar".  
1Reis.19:11a 



Chamado de Deus 

1. Saia da caverna da depressão 

2. Saia da caverna da autocomiseração 

3. Saia da caverna dos seus sentimentos 

4. Saia da caverna da ignorância 

5. Saia da caverna do medo 

 

 

 

Venha para a Luz 



“Então veio um vento fortíssimo 
que separou os montes e 

esmigalhou as rochas diante do 
Senhor, mas o Senhor não estava 
no vento. Depois do vento houve 
um terremoto, mas o Senhor não 

estava no terremoto.” 
1Reis.19:11b 



Depois do terremoto houve um 
fogo, mas o Senhor não estava nele. 
E depois do fogo houve o murmúrio 

de uma brisa suave. Quando Elias 
ouviu, puxou a capa para cobrir o 

rosto, saiu e ficou à entrada da 
caverna. E uma voz lhe perguntou: O 
que você está fazendo aqui, Elias?” 

1Reis.19:12-13 



O Método de Deus 
1. Permitiu o momento de 

descanso e refrigério 

2. Falou sabiamente com Elias. 



“O Senhor lhe disse: "Volte pelo 
caminho por onde veio, e vá para o 
deserto de Damasco. Chegando lá, 

unja Hazael como rei da Síria. 
Unja também Jeú, filho de Ninsi, 
como rei de Israel, e unja Eliseu, 

filho de Safate, de Abel-Meolá, para 
suceder a você como profeta.” 

1 Reis 19:15-16 



“O Senhor lhe disse: "Volte pelo 
caminho por onde veio, e vá para o 
deserto de Damasco. Chegando lá, 

unja Hazael como rei da Síria. 
Unja também Jeú, filho de Ninsi, 
como rei de Israel, e unja Eliseu, 

filho de Safate, de Abel-Meolá, para 
suceder a você como profeta.” 

1 Reis 19:15-16 



737 km 



“O Senhor lhe disse: "Volte pelo 
caminho por onde veio, e vá para o 
deserto de Damasco. Chegando lá, 

unja Hazael como rei da Síria. 
Unja também Jeú, filho de Ninsi, 
como rei de Israel, e unja Eliseu, 

filho de Safate, de Abel-Meolá, para 
suceder a você como profeta.” 

1 Reis 19:15-16 



O Método de Deus 
1. Permitiu o momento de 

descanso e refrigério 

2. Falou sabiamente com Elias. 

3. Mostrou a perspectiva a Elias 

4. Deu propósito ao seu futuro. 



“O Senhor lhe disse: "Volte pelo 
caminho por onde veio, e vá para o 
deserto de Damasco. Chegando lá, 

unja Hazael como rei da Síria. 
Unja também Jeú, filho de Ninsi, 
como rei de Israel, e unja Eliseu, 

filho de Safate, de Abel-Meolá, para 
suceder a você como profeta.” 

1 Reis 19:15-16 



O Método de Deus 
1. Permitiu o momento de 

descanso e refrigério 

2. Falou sabiamente com Elias. 

3. Mostrou a perspectiva a Elias 

4. Deu propósito ao seu futuro. 

5. Providenciou um amigo fiel. 

6. Desenhou o futuro de Israel 

 



“Jeú matará todo aquele que 
escapar da espada de Hazael, e 
Eliseu matará todo aquele que 
escapar da espada de Jeú. No 
entanto, fiz sobrar sete mil em 

Israel, todos aqueles cujos joelhos 
não se inclinaram diante de Baal e 
todos aqueles cujas bocas não o 

beijaram". 1Reis.19:17-18 



“Jeú matará todo aquele que 
escapar da espada de Hazael, e 
Eliseu matará todo aquele que 
escapar da espada de Jeú. No 
entanto, fiz sobrar sete mil em 

Israel, todos aqueles cujos joelhos 
não se inclinaram diante de Baal e 
todos aqueles cujas bocas não o 

beijaram". 1Reis.19:17-18 



Πλάτων 

Platão 

Mito da Caverna 



Lições 
1. O Senhor se mantém sempre no 

controle da história. 

2. Não temos como saber os Seus 
planos para nós e nosso mundo 

3. Nada sabemos sobre a fidelidade 
das pessoas. Temos que saber da 
nossa. Jo.21:20-22 



“Então Elias saiu de lá e encontrou 
Eliseu, filho de Safate...Elias o 

alcançou e lançou a sua capa sobre 
ele... Depois partiu com Elias, e se 

tornou o seu auxiliar.” 

1Reis.19:19, 21b 

 



Lições 
4. Raciocinar com a Fé no Senhor 

“Ora, a fé é a certeza daquilo que 
esperamos e a prova das coisas 
que não vemos.” Hebreus 11:1 



Lições 
4. Raciocinar com a Fé no Senhor 

5. Gratidão: 

 Pelo descanso 

 Pelo sustento 

 Pelos amigos 

 Pela Palavra  

 Pela Esperança 



“Dediquem-se à oração, estejam 
alertas e sejam agradecidos.” 

Colossenses 4:2 

4. Raciocinar com a Fé no Senhor 

5. Gratidão 

6. Oração 

  

Lições 



“Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração e 

súplicas, e com ação de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus. 

E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará os seus 

corações e as suas mentes em Cristo 
Jesus.” Filipenses 4:6-7 



Pensar Corretamente 
1. Ansiedade e Fé são antagônicas 

2. Oração, Súplica e Gratidão são 
imperativas (apresentem!) 

3. A Paz de Deus está condicionada 
ao exercício das 3 anteriores 

4. Nosso Raciocíno e Nossas 
Emoções precisam da Paz para ser 
mantidos em Cristo Jesus 

 



Senhor, o que mantém a minha 
mente e as minhas emoções 

protegidas em Cristo Jesus é a Sua 
paz que eu não compreendo, mas 
conheço. Em todas as situações eu 

oro e suplico ao Senhor, sempre com 
um coração agradecido. Por isso não 

ando ansioso(a) por coisa alguma! 



“Finalmente, irmãos, tudo o que for 
verdadeiro, tudo o que for nobre, 
tudo o que for correto, tudo o que 

for puro, tudo o que for amável, 
tudo o que for de boa fama, se 

houver algo de excelente ou digno 
de louvor, pensem nessas 

coisas.” Filipenses 4:8 



Elias 

A Fé que vence o Medo 
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Elias 

A Fé que vence o Medo 

Abril/2014 



Elias 

A Fé que vence o Medo 

Abril/2014 



Deus na vida de Elias e na Nossa  

1. Elias profetizou para Acabe e 
Jezabel durante toda a vida 
deles. Eles não o ouviram. 

2. Apesar do Carmelo, eles se 
recusaram a obedecer. 

3. Elias teve seu momento 
depressivo e de tristeza. 

 



Deus na vida de Elias e na Nossa  

4. O Senhor cuidou de Elias 

    O Senhor cuida de nós. 

5. Elias nos mostra que a direção  

     do Senhor dá propósito à vida. 

6. Em obediência, Elias, que era  

     como nós, foi usado por Deus.  

 

 

 



Deus na vida de Elias e na Nossa  

7. A vida de Elias nos mostra que o       

     método de Deus é imprevisível  

     e personalizado. 

8. O medo não deve fazer parte da  

     nossa vida, porque devemos  

     nos aperfeiçoar no amor. 



Elias 

A Fé que vence o Medo 

“No amor não há medo; pelo 
contrário o perfeito amor expulsa o 

medo, porque o medo supõe castigo. 
Aquele que tem medo não está 

aperfeiçoado no amor.” 1 João 4:18  



Final da História 
1. Acabe e Jezabel morreram 

segundo a profecia de Elias após 
o episódio da vinha de Nabote. 
1Reis.22:29-37 / 2Reis.9:30-37 

2. Eliseu foi o sucessor de Elias após 
ter sido levado ao céu. 2Reis.2 



Final da História 
3. Eliseu completou o trabalho de 

    Elias em relação a Hazael e Jeú 

    2Reis.8-9 

4. A exemplo de Enoque, Elias andou  

    com Deus, e não experimentou a  

    morte. 



Final da História 
5. Antes de morrer, Acabe se humilhou 

    diante de Deus e recebeu o Seu 

    favor. 1Reis.21.27-28 



Elias 

A Fé que vence o Medo 


