520-APRENDENDO COM ELIAS!
02/09/2018 à 08/09/2018
Quebra-Gelo: Se você já se sentiu encurralado? Qual foi sua reação?
Texto Bíblico: 1 Reis 18.22-45
Introdução: O profeta Elias viveu em um período muito difícil. O povo detestava
mergulhado na Idolatria. O rei Acabe em vez de manter o povo no caminho do Senhor,
foi influenciado por sua esposa Jezabel, que era idólatra. E com isso, abundavam os
profetas de Baal na nação. Elias então é levantado por Deus para trazer o povo de volta
à verdade, mas a missão não era fácil. Elias teria que enfrentar:
- A incredulidade do povo
- A Ira dos poderosos
Tudo isso Elias fez com sucesso e mau nenhum aconteceu a ele. A bíblia coloca Elias
como um grande exemplo para nós. (Tg. 5.17)Porque? O que podemos aprender olhando
para a vida de Elias? Qual era a atitude dele frente a tantas lutas e dificuldades?
Desenvolvimento:
1-Elias possuía firmes convicções: Elias tinha clareza das coisas. Ele conhecia muito
bem o Deus a quem ele servia. Ele tinha clareza da direção que ele tinha recebido de
Deus, e não desviaria nem um milímetro sequer desse caminho. O profeta sabia que Baal
não era Deus e portanto não responderia aos seus profetas, tendo certeza que o Senhor
não o envergonharia Tenha clareza de quem é seu Deus e do que ele tem para você!
2-Agiu com ousadia: Era Elias contra quatrocentos e cinquenta (V.22). Mas Elias sabia
que ele era maioria, pois tinha Deus do seu lado. Ele ousou a ponto de desafiá-los.
(V.31-35)Elias tinha tanta segurança em Deus, que mandou encharcar o sacrifício, para
que o povo visse o grande poder do Senhor. Aprenda a ousar!
3-Um homem de Oração: No texto que lemos, vemos Elias em dois momentos, orando
fervorosamente. Primeiro pedindo fogo, depois pedindo água. Os dois pedidos são
atendidos por Deus. Para ser um homem/mulher de oração, é preciso ser uma pessoa de
fé. (que ouse pedir tanto fogo, quanto água... ou seja, o que pareça impossível). O
profeta tinha tamanha fé que anunciou tanto o fogo quanto a água. Elias não parou de
orar até que viu o sinal de Deus: O cristão marcha de joelhos!
Conclusão: Elias era um ser humano como eu e você. Ele sentiu medo, ele ficou
depressivo (escondeu-se na caverna). Mas havia algo de especial nele. Ele caminhava
com Deus. Ele estava na presença de Deus, isso possibilitou tudo aquilo que nós vimos
sobre ele. E o mais lindo, o mesmo Deus que foi com Elias, é que o mesmo Deus que
foi com Elias é o mesmo Deus que está conosco. Apresente sua situação ao Senhor em
oração!
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