Estudo 1
Mês de Junho - “Dias de Elias”

Entramos no mês de Junho com o Decreto que viveremos os dias de Elias…e falar
em Elias, importante ressaltar que Elias viveu no século 9 antes de Cristo, durante os
reinados de Acabe e Acazias, no reino do norte. Lembrando que em sua época o povo
de Israel havia se divido em dois reinos. Judá era o reino do sul com capital em
Jerusalém, e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. Além da questão do
povo de Israel estar vivendo com os reinos DIVIDIDOS, um dos papeis fundamentais do
profeta Elias, foi levar ao povo de Israel restaurarem seu nível de confiança a Deus.
Desta forma, podemos aprender muito com a história do profeta Elias:
1-) O inicio do ministério do profeta Elias, demostra que o mesmo apenas conhecido
como “o tisbita”, habitante de Gileade, ou seja, não havia um histórico ou uma bagagem
que respaldassem seu posicionamento diante do povo de Israel. Porém em I Reis 17:01,
mostra sua obediência e autoridade ao chegar diante do Rei Acabe e dizer àquilo que o
Senhor Deus O ordenou…não se preocupando com o “politicamente correto”mas sim em
cumprir o que o Senhor havia lhe falado.
Pergunta: qual seria sua postura, se Deus (através de Sua palavra) ou de qualquer outra
forma, lhe desse um comando para trazer uma palavra de “conserto” ou exortação ha
uma autoridade, um “amigo" ou até mesmo um irmão em Cristo?
2-) Admiramos o posicionamento do profeta, quando após as experiências vividas, e
sempre obedecendo a Deus, vivenciou milagres junto ao Ribeiro de Querite, próximo ao
Rio Jordão, bem como quando foi a Sarepta se alimentar na casa de uma viúva que
basicamente não tinha nada para comer. Através da obediência de Elias, ele
experimentou os milagres e o sustentar de Deus tanto na sua vida, como na vida daquela
viúva que ouviu a voz do profeta ( I Re 17:03 e 17: 12).
Pergunta: Voce está disposto fazer àquilo que o Senhor determinar, mesmo que
humanamente pareça incoerente tal atitude?
3-) Em I Reis cap 18, relata um tempo onde Elias exortou o povo de Israel que estavam
divididos entre dois pensamentos. Em virtude da seca, que o cap 17 destaca, onde o
próprio Deus havia dito que não haveria chuva naquele tempo, o povo devido às
circunstâncias, estava disposto a seguirem a Baal, mas Elias os indagou e disse no
verso 21 diz "até quando coxeareis entre dois pensamentos? “ ou servem a Deus ou a
Baal! Mas na verdade, a maior intenção no coração de Elias, era que o povo voltasse a
temer e a confiar no único Deus.
Pergunta: Diante das dificuldades da vida, você tem confiado no único Deus, ou está
disposto a seguir àquele que resolver seus problemas?
Conclusão: Conforme a vida de Elias, muitas vezes nos deparamos com as
adversidades, divisões, ameaças, mas em todos os momentos, Deus esteve com ele.
Saiba que mesmo que tudo pareça estar contra você, permanecendo na direção de
Deus, em nenhum momento ficará só, pois Deus te usará como instrumento para
reaproximar muitas pessoas a Ele.

