
 
 
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 
 

Tiago 5:13-18 
“Elias era tão inteiramente humano quanto nós, e, entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, 

não caiu nada durante os três anos e meio seguintes! Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a 

chuva desceu e o pasto ficou verde e as hortas começaram a crescer novamente. Tiago 5:17-18. Bíblia Viva 

 
• A maior arma do cristão é a oração. Jesus disse que tudo eu pedirdes ao Pai em meu nome eu o farei. 

• Mat 21:22  E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.  

• Não há impossíveis para alguém que ora. Infelizmente usamos pouco esta poderosa arma. 

• O texto fala de Elias. Elias é uma das figuras mais impressionantes de toda a Bíblia.  

• Poderosamente usado por Deus, mas ao mesmo tempo, pleno da sua humanidade. Elias era como qualquer um 
de nós.  

• O texto, no entanto, é confortador, pois diz que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, 

isto é, todos os sentimentos comuns e até equivocados que enfrentamos Elias também os enfrentou.  

• Na verdade Elias era sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. 

• Conheça um pouco da história de Elias: 
1. Elias teve medo. 
•  “levantou-se para escapar com vida” I Reis 19:3.  
2. Elias desejou morrer. I Reis 19:4 
• Elias foi tomado por forte tristeza, o que o levou a “pedir para si a morte”. I Reis 19:4.  

• Davi: “Ah! Quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e encontraria descanso. Eis que fugiria para 
longe, e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade”. Salmo 
55:6-7.  

• Moisés foi tomado do mesmo sentimento: “Se Tu me hás de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado 
graça aos teus olhos; e não me deixes ver a minha miséria”. Números 11:15. 
    

3. Elias fugiu. I Reis 19:3 
• Elias, movido pelo medo, caminhou por um dia inteiro, fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e 

pediu para si a morte. I Reis 19:4. 
 

4. Elias sentiu pena de si mesmo. I Reis 19:4. 
• Pena de si mesmo é uma dos piores sentimentos que podem atingir uma pessoa. 

 

5. Elias teve dúvidas. 
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§ Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asera, com a absoluta convicção de que Deus lhe daria e 

vitória, “a mão do Senhor estava sobre Elias 18:46” e agora, sem a mesma convicção, foge para Horebe. 

§ “Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos; porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, 
derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada; e eu, somente eu, fiquei, e buscam a 
minha vida para ma tirarem”. I Reis 19:10 

§ De tudo o que lemos da vida e dos sentimentos de Elias, uma coisa fica evidente: Crer em Deus não significa 
ausência de problemas, mas a certeza da presença Dele em meio aos nossos maiores e piores problemas.  

 
O Senhor ouviu a oração de Elias, assim como ouve a nossa oração. 
 

1. O Senhor ouviu a oração de alguém que não é perfeito. 
• Em Tiago, Elias é apresentado como um homem igual a você e a mim, e Deus o ouviu. 

•  “Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles 
cujo coração é perfeito para com ele; nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras 
contra ti”. II Crônicas 16:9. 

•  “Mesmo que você não ouça, Ele está falando. Mesmo que você nada veja, Ele está agindo. Com Deus não 
há acidentes. 2 Max Lucado 

 

2. O Senhor ouviu a oração que é feita com fervor. Tiago 5:17. 
• Fervor é ser intenso no que se está pedindo ao Senhor.  

• Embora Elias fosse íntimo do Senhor, ele não deixou de ser intenso. Meteu o rosto entre os joelhos e orou 
intensamente. Disse ao seu ajudante fosse sete vezes ver se havia sinal de chuva. I Reis 18:42-43.  

 

3. O Senhor ouviu a oração que persiste mesmo quando não há sinais de resposta imediata. 
• Elias profetizou chuva, mas não havia sinais de chuva. Orou intensamente e avisou a Acabe. Elias ouviu o que 

ninguém ouviu. Ouviu um ruído de chuva. Mesmo orando, ainda não havia evidência de chuva.  
Então, disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 41 
Subiu Acabe a comer e a beber; Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o 
rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há 
nada. Então, lhe disse Elias: Volta. E assim por sete vezes. À sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma 
nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro 
e desce, para que a chuva não te detenha. I Reis 18:41-44. 

 

4. O Senhor ouviu a oração a que é feita com propósito específico. 
• Elias, ele orou para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu. I Reis 17:1. Orou outra vez e choveu. 

Aprendemos que toda oração precisa ser específica e clara.   

• Jesus perguntou a um cego: “Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja”. 
Marcos 10:51. 

Conclusão. 
 Concluo da forma mais simples possível. Se Deus ouviu a oração de Elias, humano como eu e você, certamente 

que Ele pode ouvir a minha e a sua oração, desde que ela tenha as marcas da oração de Elias. 
 

1. Em que você se identifica com Elias? 
2. Qual a marca da oração e vida de Elias que lhe falaram ao coração? 
3. O que você está disposto a fazer a partir de agora? 

 
 



 
 
 
 
 


