




LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 1 Reis 18.22-24,26,29,30,38,39; 19.8-14

22 - Então, disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal 
são quatrocentos e cinquenta homens.

23 - Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o 

dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu 

prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo.

24 - Então, invocai o nome do vosso deus, e eu invocarei o nome do Senhor; e há de ser 

que o deus que responder por fogo esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É 

boa esta palavra.

26 - E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam; e invocaram o nome de Baal, 

desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém nem havia 

voz, nem quem respondesse; e saltavam sobre o altar que se tinha feito.



29 - E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares 
se oferecesse; porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.

30 - Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e 
reparou o altar do SENHOR, que estava quebrado.

38- Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, 
e ainda lambeu a água que estava no rego.

39 - O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o SENHOR é Deus! Só 
o SENHOR é Deus!



1 Reis 19

8 - Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 

quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus.

9 - E ali entrou numa caverna e passou ali a noite; e eis que a palavra do SENHOR veio a 

ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?

10 - E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo SENHOR, Deus dos Exércitos, porque os 

filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus 

profetas à espada; e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma tirarem.

11 - E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do SENHOR. E eis 

que passava o SENHOR, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e 

quebrava as penhas diante da face do SENHOR; porém o SENHOR não estava no vento; e, 

depois do vento, um terremoto; também o SENHOR não estava no terremoto;



12 - e, depois do terremoto, um fogo; porém também o SENHOR não estava no fogo; e, 
depois do fogo, uma voz mansa e delicada.

13 - E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e 
pôs-se à entrada da caverna; e eis que veio a ele uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias?

14 - E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo SENHOR, Deus dos Exércitos, 
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram 
os teus profetas à espada; e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma tirarem.





INTRODUÇÃO

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Então Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, 
segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu.

1 Reis 18:21

COM TANTA IDOLATRIA EM ISRAEL, O POVO JÁ NÃO SABIA QUEM ERA O DEUS 
VERDADEIRO E ESTAVAM CONFUSOS, COXEANDO EM DOIS PENSAMENTOS, A 
QUAL DEUS SERVIAM? SE BAAL OU O DEUS CRIADOR DOS CÉUS E DA TERRA

Então Elias se chegou a todo o 
povo, e disse: Até quando coxeareis 
entre dois pensamentos? Se o 
Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, 
segui-o. Porém o povo nada lhe 
respondeu.1 Reis 18:21

E a condenação é 
esta: Que a luz veio 
ao mundo, e os 
homens amaram 
mais as trevas do 
que a luz, porque 
as suas obras eram 
más. João 3:19



UMA SIMPLES ORAÇÃO

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

❑ ELIAS SE TORNOU MODELO DE SERVO 
PERSEVERANTE E FIEL PARA TODO 

CRISTÃO.
❑ ELIAS NOS ENSINA QUE DEUS RESPONDE 

ÀS ORAÇÕES NÃO POR SEU NÍVEL DE 
INTELECTUALIDADE, MAS PELA 
SINCERIDADE, CONFIANÇA E FÉ; 

❑ VEMOS TAMBÉM QUE NÃO IMPORTA A 
QUE NÍVEL CHEGAMOS NO MINISTERIO 
DE DEUS, TODOS SOMOS HUMANOS E 
FRÁGEIS, E PODEMOS FALHAR NESTA 

JORNADA



A CORAGEM DE ELIAS VEIO PELA SUA CONFIANÇA EM DEUS

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

BAAL ASERÁ

Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o 
holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e 
ainda lambeu a água que estava no rego.



❑ Baal era um deus falso adorado pelos vizinhos dos israelitas. 
❑ O culto a Baal era proibido aos judeus e desviou muitos da adoração a Deus. 
❑ Algumas tradições associam Baal a um demônio.

❑ Baal era o deus principal dos cananeus, que supostamente era o deus da chuva, das 
tempestades e da fertilidade. 

❑ Seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilação. 
❑ Os rituais de adoração a Baal eram repugnantes.

❑ De acordo com a mitologia dos cananeus, as estações de chuva e de seca aconteciam 
por causa da luta de Baal com outros deuses. 

❑ A fertilidade da terra, dos rebanhos e das pessoas dependia de manter Baal satisfeito. 
❑ O culto a Baal estava ligado também ao culto de sua esposa, a deusa Aserá, ou Astarote.

❑ Baal significa “senhor”. Além do deus principal Baal, vários lugares tinham seus 
“senhores” favoritos. 

❑ Esses deuses eram chamados baalins.



I – O DESAFIO NO MONTE CARMELO

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto.

1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto.

❑ Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, e de 
outros que lhe antecederam, Elias, conhecia e confiava no Deus que servia.

❑ Elias viu-se na condição de lançar um desafio diante de todos.
❑Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: “o deus que 

responder por fogo esse será Deus” (1 Rs 18.24). 
❑ Elias foi levado a confrontar esses profetas em função da pergunta, sem 

resposta, que lançou antes do confronto: “Até quando coxeareis entre dois 
pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; e, se Baal, segui-o” (1 Rs 18.21). 

❑ O povo não tinha resposta para esta pergunta porque estava em dúvida sobre 
quem, de fato, era o verdadeiro Deus.

A DÚVIDA É UM GRANDE E PERIGOSO INIMIGO DA FÉ EM DEUS



2. O problema de não saber a quem adorar.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

❑ Este triste dilema espiritual se faz 
presente todas as vezes que o 
povo de Deus se envolve com a 
idolatria, pois os que adoram 
ídolos não conseguem enxergar o 
verdadeiro amor e cuidado divinos

❑ Os deuses não passam de ilusão 
inventada pelo homem. 

❑ Entretanto, mesmo sendo falsos, 
esses ídolos exercem muita força e 
influência sobre o coração do 
homem, tornando-o tão ignorante 
quanto eles próprios (Sl 135.18). 

Vale destacar que os ídolos não precisam 
necessariamente ser físicos, pois podem estar 
camuflados no coração humano a fim de 
controlarem as decisões e toda a vida de uma 
pessoa. Jesus nos alertou sobre isso (Mt 6.24).

Ninguém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de odiar um e amar o outro, 
ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e a Mamom.



3. O desafio do fogo.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

➢O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado.

➢Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para 
testarem sua lealdade e seu amor. 

➢ (Tais pessoas são tão íntimas de Deus) 

➢Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a 
do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de 
Israel que Ele era, sempre foi e sempre será o único Deus 
verdadeiro, a quem deveriam servir.

A confiança e a convicção que Elias tinha em Deus 
o levou a desafiar os 850 profetas de Baal e Aserá

"Quão grande és 
tu, ó Soberano 
Senhor! Não há 

ninguém como tu 
nem há outro Deus 

além de ti, 
conforme tudo o 

que sabemos.
2 Samuel 7:22



NADA DEVE SUBSTITUIR O LUGAR DE DEUS EM NOSSA VIDA

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

❑ Em sentido amplo a idolatria pode 
indicar a veneração ou adoração a 
qualquer objeto, pessoa, instituição ou 
ambição que tome o lugar de Deus, ou 
que diminua a honra que lhe devemos. 
Deus nunca admitiu outro além dele. 

❑ O Todo-Poderoso não divide seu louvor 
com quem quer que seja: Ele é o único. 
O Senhor é Deus zeloso e requer 
exclusividade. Jamais repartiria seu 
povo com um suposto rival. 

❑ Por esta razão assevera 
enfaticamente: “Não terás outros 
deuses diante de mim” (Êx 20.3).



II. A ORAÇÃO DE ELIAS

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

1. Os preparativos de Elias.

1. Os preparativos de Elias.

➢ Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos 
apelos de seus adoradores, Elias começou os 
preparativos para a operação do milagre 
(1 Rs 18.23).

➢ A primeira coisa que fez foi reparar o altar do 
Senhor, que estava quebrado; consequência 
imediata da idolatria (1 Rs18.30). 

➢ A seguir,  juntou doze pedras que simbolizavam as 
doze tribos de Israel, cavou um rego em volta do 
altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços 
sobre a lenha e pediu para que se derramasse doze 
cântaros de água sobre o altar, (1 Rs 18.31-35).

HOJE SOMOS NÓS, A 
MORADA E O ALTAR DE 

DEUS.
ASSIM COMO ELIAS 

REPAROU O ALTAR PARA 
OFERECER O SACRIFÍCIO A 

DEUS, TAMBÉM NÓS 
PRECISAMOS ESTAR COM 

NOSSA VIDA ALINHADA COM 
A PALAVRA DE DEUS, POIS SÓ 
ELA NOS MOLDA PARA ESTAR 

SEMPRE EM COMUNHÃO 
COM O ALTÍSSIMO



2. Uma oração confiante.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

❑ A oração de Elias foi simples e 
curta, contrastando com as 
súplicas dos profetas de Baal 

(1 Rs 18.36,37).

❑ Elias queria mostrar que, para 
Deus responder, não são 
necessárias cerimônias 
especiais, sacrifícios ou 
mutilações.

❑ Basta o exercício da fé no 
verdadeiro Deus.

❖ Sucedeu que, no momento de ser oferecido 
o sacrifício da tarde, o profeta Elias se 
aproximou, e disse: Ó Senhor Deus de 
Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se 
hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou 
teu servo, e que conforme à tua palavra fiz 
todas estas coisas.

❖ Responde-me, Senhor, responde-me, para 
que este povo conheça que tu és o Senhor 
Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração.

Quando oramos ao verdadeiro Deus 
exercemos nossa verdadeira fé no Deus 

verdadeiro



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

É relevante ressaltar que o 
profeta Elias, em sua oração, 
declarou, diante do povo, que 
o Deus a quem ele orava era 
o mesmo Deus dos patriarcas 
Abraão, Isaque e Jacó, e que, 
pelo fato de também ser um 
servo de Deus e estar 
cumprindo a vontade dele, 
tinha direito à manifestação 
divina como resposta.

ENQUANTO ELIAS ORAVA, 
LEMBRAVA O POVO QUE O 

VERDADEIRO DEUS ERA ÚNICO, 
INVISÍVEL, VERDADEIRO, 

PODEROSO, E QUE SE 
MANIFESTAVA QUANDO 

NECESSÁRIO

A resposta de Deus à oração de Elias por meio do 
fogo humilhou os adoradores de baal e revelou 
sua soberania e autoridade sobre todas as coisas



3. A misericórdia de Deus.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse 
para Ele através daquela demonstração de poder.

A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda 
secou toda a água que estava ao redor do altar (1 Rs 18.38) é uma exata 
comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, 
mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão.

A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro 
(1 Rs 18.39). 

Com isso, a seca que já durava três anos e meio terminou (1 Rs 18.41,44). 
Elias subiu ao cume do monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva 
(1 Rs 18.45).



III. ELIAS EM HOREBE

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

1. Os feitos e a exaustão do profeta.

Elias chegou à exaustão diante de tantos 
embates que enfrentou para fazer o povo 
de Deus retornar ao caminho (1 Rs 19.5).

Isso mostra que até mesmo os crentes mais 
fiéis podem vir a sofrer depressão e 
desânimo na sua caminhada, mesmo 
depois de serem usados pelo Senhor de 
forma extraordinária, como foi Elias.

ELIAS SE DECEPCIONOU COM O POVO DE DEUS, POIS DEPOIS DE TANTOS FEITOS E 
MILGRES PODEROSOS DE DEUS, NÃO SE ARREPENDERAM DE SEUS PECADOS

E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro; e 
eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: 
Levanta-te, come. 1 Reis 19:5



ASSIM COMO ELIAS CRESCEU DIANTE DO SENHOR ELE DESCEU

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência: conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu 
inimigo; fez descer fogo do céu no altar molhado; fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor; 
eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, que recebiam apoio do rei; fez chover após grande período de 

seca; correu mais depressa que a carruagem de Acabe; e foi sustentado por um anjo.

❑Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência: 
❑conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo; 
❑fez descer fogo do céu no altar molhado; 
❑fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor; 
❑eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, que recebiam apoio 

do rei; 
❑fez chover após grande período de seca; 
❑correu mais depressa que a carruagem de Acabe; 
❑e foi sustentado por um anjo.

E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma 
botija de água; e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. 1 Reis 19:6



2. O pedido para morrer.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

➢ Elias foi ameaçado por Jezabel. 
➢ A opressão foi tanta que o profeta fugiu para não 

morrer, Desejou a morte em seu íntimo (1 Rs 19.4). 
➢ Por isso, a Bíblia afirma que “Elias era homem sujeito 

às mesmas paixões que nós” (Tg 5.17).

Ele, porém, foi ao deserto, caminho 
de um dia, e foi sentar-se debaixo de 
um zimbro; e pediu para si a morte, e 
disse: Já basta, ó Senhor; toma agora 
a minha vida, pois não sou melhor do 
que meus pais. 1 Reis 19:4

A DECEPÇÃO DO PROFETA



3. A resposta de Deus.

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

➢ Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão 
e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo (1 Rs 19.5-7). 

➢ Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta.

➢ A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do 
terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada (1 Rs 19.11,12). 

➢ Elias teve oportunidade de confessar seu estado de desespero, e Deus lhe deu 
novos sentidos para continuar seu ministério: 

➢ Ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder 
como profeta (1 Rs 19.15,16).



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase 
todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a 

vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel 
decide seguir o que a Palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo.

➢ A vida de Elias é um grande exemplo para 
todo crente que fielmente serve ao Senhor. 

➢ Ainda que à sua volta quase todos 
estejam contaminados pela idolatria e 
toda forma de injustiça, o cristão não 
pode perder o ânimo e a vontade de lutar 
pela causa do Senhor. 

➢ Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade 
de Deus quando o crente fiel decide seguir 
o que a Palavra de Deus ensina e não 
aquilo que a maioria acha que está certo.



REFLEXÃO

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Qual foi o desafio lançado por 
Elias aos profetas de Baal?

“O deus que responder por fogo esse 
será Deus” (1 Rs 18.24b).



REFLEXÃO

EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

O que motivou Elias a desafiar os 
profetas de Baal? 

Mostrar ao povo de Israel que Ele era, 
sempre foi, e sempre será o único Deus 
verdadeiro, a quem deveria servir.



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Qual foi a primeira providência de Elias nos 
preparativos para a descida do fogo divino?

A primeira coisa que Elias fez foi reparar 
o altar do Senhor, que estava quebrado.



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Qual foi o desejo de Deus para o seu povo?

O desejo de Deus era que seu povo se 
voltasse para Ele através daquela 
demonstração de poder.



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 4

Que exemplo a vida de Elias nos deixou?

A vida de Elias é um exemplo do cuidado e da 
fidelidade de Deus quando o crente fiel decide 
seguir o que a Palavra de Deus ensina e não o 
que a maioria acha que está certo.


