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Elias no Deserto
1 Reis 16:30-33; 17:1-7

Depois que Salomão morreu, 
Israel foi governada por vários 
reis. Mas o rei Acabe enfureceu 
Deus mais do que qualquer 
outro, pois ele O desobedeceu 
adorando a ídolos e construindo 
um altar para Baal.

Elias era um profeta que foi 
ao rei Acabe e disse: “Eu sirvo ao 
Senhor Deus, e Ele me enviou 
para dizer que não vai chover 
até que eu diga o contrário. Nos 
próximos anos não vai haver 
nem orvalho no chão”. Depois, 
Deus falou para Elias se esconder 
no riacho de Querite, a leste 
do rio Jordão. “Beba água do 
riacho”, disse o Senhor a Elias. “E 
eu mandarei os corvos levarem 
comida para você.”

Elias obedeceu ao Senhor e foi 
viver no deserto. Ele bebia a água 
do riacho, e todas as manhãs e 
tardes os corvos levavam carne e 
pão para ele. Mas por Deus não 
ter mais enviado chuva, o riacho 
logo secou e Elias ficou sem nada 
para beber.



5



6



6 7

Deus Proverá 
1 Reis 17:8-16

Elias estava com sede e Deus 
disse a ele: “Vá para a cidade de 
Sarepta. Uma viúva mora lá e 
ela lhe dará o que você precisa”. 
Ele caminhou até chegar aos 
portões da cidade e viu uma 
viúva carregando gravetos para 
acender fogo. “Você me daria um 
pouco de água?”, ele perguntou, 
e em seguida a viúva lhe deu 
água.

Depois, Elias perguntou: “Por 
acaso você tem um pedaço de 
pão que eu possa comer?”

A viúva respondeu: “Não 
tenho pão. Só tenho um pouco 
de farinha e azeite. Vou acender 
o fogo para cozinhar o que 
tenho. Depois que isso acabar, 
meu filho e eu morreremos de 
fome”.

Elias disse a ela: “Não se 
preocupe. Vá para casa e cozinhe 
o que sobrou para você e para 
o seu filho, mas primeiro faça 
um bolo pequeno para mim. 
Você vai ver como Deus proverá. 

Ele encherá sua vasilha de 
farinha e sua jarra de azeite. 
Eles ficarão cheios até o Senhor 
mandar chuva novamente”. 
A viúva foi para casa e fez o 
que Elias mandou: ela fez um 
bolo pequeno e levou para ele. 
Depois, a mulher cozinhou o 
restante do que tinha para ela 
e seu filho e, ao voltar para a 
cozinha, viu que a vasilha de 
farinha e a jarra de azeite tinham 
sido cheios novamente! Sendo 
assim, a viúva convidou Elias 
para ficar com ela e eles nunca 
mais passaram fome.
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O Verdadeiro Deus
1 Reis 18:16-39 

Deus mandou Elias ir ao rei 
Acabe para dizer que o Senhor 
mandaria chuva. Quando o 
rei soube que Elias viria, ele 
correu para encontrá-lo. “Seu 
encrenqueiro”, ele gritou. “Veja 
o sofrimento que você causou a 
Israel!”

Mas Elias respondeu: “Você é o 
encrenqueiro. Você desobedeceu 
a Deus e adorou a Baal. Vamos 
sacrificar dois bois. Você pode 
sacrificar o seu a Baal, mas eu 
sacrificarei o meu ao Senhor. No 

entanto, nós não iremos queimá-
los. Em vez disso, vamos orar. 
O verdadeiro Deus responderá 
nossas orações queimando os 
bois”.

Assim, o rei Acabe preparou 
dois bois e os colocou em dois 
altares. Acabe levou os seus 
profetas e eles dançaram em 
volta do boi. “Responda-nos 
Baal!”, eles oraram. Mas nada 
aconteceu durante toda manhã. 
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“Orem mais alto”, Elias os 
provocava. “Talvez ele esteja 
sonhando. Ou talvez ele esteja 
dormindo e vocês tenham que 
acordá-lo.”

Depois, Elias se aproximou do 
seu altar. “Senhor, por favor me 
responda”, Elias orou. “Que essas 
pessoas saibam que o Senhor 

é Deus. Assim, elas entregarão 
seus corações a Ti.” O rei Acabe 
e todos os seus profetas viram 
quando o altar de Elias ficou 
em chamas. Até as pedras no 
chão ficaram queimadas. O rei 
e seus homens se ajoelharam e 
disseram: “O Senhor é Deus!”



MOISÉS
E o Povo dE dEus

PAULO 
E os APóstolos 

EsPAlhAm A BoA NovA

NOÉ 
E o Povo FiEl

JOSUÉ
E A tErrA PromEtidA

JOSÉ
E os hEBrEus No 

Egito

JESUS
rEssuscitA

JESUS
No iNício dE sEu 

miNistério

JESUS
FAz milAgrEs E curA 

As PEssoAs

JESUS
ENsiNA A sEus 
discíPulos

GIDEÃO
E os tEmPos dos 

JuízEs

Conheça a Série

Completa

DAVI
E o rEiNo dE isrAEl

http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3475
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3474
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3473
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3472
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3471
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3470
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3469
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3468
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3467
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3466
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3473
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3475
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3474
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3472
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3471
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3470
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3469
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3468
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3467
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3466
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3464
http://www.bvloja.com.br/produto.php?prod=3464



