
Talvez não exista nada
mais eletrizante do que
testemunhar um
milagre! Ver com os
próprios olhos o agir
sobrenatural de Deus é
Deus

dos seus pecados, Deus
enviou Elias para avisar
o rei que não choveria
em Israel por 3 anos!
Durante este tempo,
Elias se escondeu, pois
o rei e a rainha se
enfureceram contra ele.
No terceiro ano da
seca, porém, Elias
voltou para avisar o rei
Acabe que choveria
novamente em Israel.
Ao invés de se alegrar
com a notícia, o rei
Acabe

O que aconteceria se não 
chovesse durante vários 

anos em nosso país?

Dia 6: No fogo ou no 
Vento, ouço a sua voz!

^ ´
Elias foi um profeta de Deus. Ele nasceu na pequena
cidade de Tisbe e era uma pessoa comum, como eu
e você! Já fazia algum tempo que o rei Davi havia
morrido, e o rei de Israel naquele momento não era
um homem temente a Deus. Seu nome era Acabe e
durante o seu reinado, o povo pecou e fez o que é
mau aos olhos do Senhor. A esposa de Acabe era
uma mulher idólatra e cruel, que adorava falsos
deuses e perseguia os profetas do Senhor. Por causa

algo impactante, capaz de renovar o ânimo e
fortalecer a fé, mas... Será que isso é suficiente para
nos manter de pé? A Palavra de Deus narra vários
episódios em que o poder de Deus se manifestou de
forma gloriosa e inconfundível, realizando milagres
de tirar o fôlego! O curioso é que, muitas vezes, os
que tiveram a oportunidade indescritível de
vivenciar esta experiência, desanimaram e perderam
a esperança pouco tempo depois... Por que será que
isso acontece? Somos humanos e não estamos
imunes aos sentimentos que resultam dos
acontecimentos à nossa volta. Apenas se firmarmos
nossa vida em Deus – Ele sim, em quem não há
sombra de variação (Tg 1:17) – poderemos nos
manter firmes, constante e inabaláveis, sejam quais
forem as circunstâncias.

^

O nome Elias significa “o Senhor é meu
Deus”. O Antigo Testamento menciona
apenas duas pessoas que não
experimentaram a morte: Enoque (Gn.
5:

Elias e os profetas de Baal
(Radicais Kids)
Dias de Elias (Paul Wilbur)

Deus fala conosco de várias formas. Às vezes, a Sua
voz é intensa e poderosa! Em mais de uma
oportunidade ao longo da Bíblia, Deus se manifestou
com poder e glória através do fogo, de vendavais,
tempestades e até terremotos! Em outros
momentos, a voz de Deus ressoou como uma brisa
suave, produzindo paz e consolo. Elias teve a
oportunidade de ouvir a voz de Deus de muitas
formas. Em alguns momentos, o Senhor falou com
Ele de maneira poderosa e intensa; em outros, ele
ouviu a voz de Deus na tranquilidade do silêncio. De
que forma o Senhor tem falado Você

5:22-24) e Elias (2 Reis 2:11) Que privilégio!

com você nestes
dias? Já imaginou
poder ouvir a voz de
Deus em meio ao
fogo, mas também
escutar o Senhor
sussurrando em
meio a um vento
suave?

voltou para avisar o rei Acabe que choveria
novamente em Israel. Ao invés de se alegrar com a
notícia, o rei o acusou de ser um perturbador!
Basta! Era a hora de Elias mostrar ao rei e ao povo,
de uma vez por todas, quem era o Deus verdadeiro.
Assim, Elias resolveu desafiar os 850 profetas do
falso deus Baal para um duelo! Eles subiram ao
monte Carmelo e ali edificaram dois altares, um
para Baal e outro para o Senhor. Durante horas, os
profetas de Baal clamaram por uma demonstração
de poder do seu deus, mas nada aconteceu.
Quando, porém, chegou a vez de Elias, ele orou e,
imediatamente, Deus enviou fogo do céu sobre o
altar! O povo se prostrou e adorou o Senhor, mas a
rainha Jezabel ficou furiosa e ameaçou matar Elias,
que fugiu amedrontado. Dá pra acreditar? O
homem que havia enfrentado outros 850 com tanta
confiança, agora fugia de uma mulher que não tinha
nenhum apoio divino. Triste e preocupado, Elias
caminhou por 40 dias até o monte Horebe, onde
encontrou com o Senhor em uma caverna. Ali, Deus
se manifestou com grande poder através de um
terremoto, um vendaval e de fogo, mas foi no sopro
suave de uma brisa que Elias ouviu a voz do Senhor.
Na presença de Deus, ele abriu o seu coração e
confessou o seu medo e a sua frustração. O Senhor
o ouviu, restaurou a sua esperança e ele saiu
daquele lugar renovado! Assim como Deus falou
com Elias, Ele quer falar conosco com amor e poder.

Texto-base: 1 Reis 17 - 2 Reis 2 

´



Versículo para 
memorizar

Portanto, se vocês pensam que
estão de pé, cuidem para que não
caiam. (1 Coríntios 10:12)

Assim como aconteceu com Elias, você já se
sentiu triste e desanimado em uma situação de
perigo ou dificuldade?

Por que às vezes ficamos inseguros e
preocupados com as situações difíceis, mesmo
sabendo que Deus nos ama e é poderoso para
realizar qualquer milagre?

Através de Elias, Deus realizou grandes
milagres. Qual destes milagres você acha que foi
mais impressionante? O que você faria se
estivesse presente naquele momento?

Elias não tolerou a
maldade e o engano do
povo, que se esqueceu do
Senhor e passou a adorar
falsos deuses. Alguma vez
você já se viu em uma
situação parecida? Como
você defendeu a sua fé?

Assim como Elias, podemos abrir nossos
corações para Deus, revelar nossas
preocupações e medos, sabendo que Ele está
sempre pronto a nos ouvir e nos encorajar.

“Querido Deus, obrigado por estar sempre ao
nosso lado, mesmo em situações difíceis e até
perigosas! Tira do nosso coração todo o medo e
toda a tristeza, e enche-nos de fé, coragem e
ousadia para cumprir a Tua vontade. Livra-nos
do mal, e que mesmo aqueles que nos
perseguem por causa do Teu nome, possam vir a
Te conhecer e experimentar o Teu poder o Teu
amor. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua
voz e os nossos olhos para testemunhar os Teus
milagres. Em nome de Jesus, amém.”

Você já teve ou gostaria de ter uma
experiência na presença de Deus? Como foi?
Vamos orar juntos para que isso aconteça mais
vezes?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Leia a história de Elias em 1 Reis 17 - 2 
Reis 2 e ordene os milagres que Elias 
testemunhou ao longo de sua vida!

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Deus envia corvos para alimentar Elias.
Elias multiplica o azeite e a farinha em Sarepta.
Deus envia fogo do céu.
Elias bate sua capa e divide as águas do rio Jordão.
Elias sobe aos céus em uma carruagem de fogo.


