
Portuguese OT 24 – P. 1

Escritura para ser estudada: 1 Reis 16:30-33; 17:1-16; 18:1-
19:3a; 21:1-25; Deuteronômio 11:16-17a

O propósito da lição: Desafiar os alunos a conhecer a Palavra 
de Deus e obedecê-la.
O que seus alunos devem saber: Que Deus, por amar o 

Seu povo, enviou-lhe profetas para guiá-lo ao arrepen-
dimento.

O que seus alunos devem sentir: Um desejo de abandonar 
o pecado e viver para agradar a Deus.

O que seus alunos devem fazer: Ouvir a Palavra de Deus e 
obedecer a vontade dEle.

Esboço da lição (para os cadernos do professor e dos alu-
nos):

 1. A punição de Deus para a idolatria (1 Reis 16:30-33; Deu-
teronômio 11:16-17a; 1 Reis 17:1; 18:1-2).

 2. A provisão de Deus para Elias (1 Reis 17:2-16; 18:7-18).
 3. O poder de Deus sobre Baal (1 Reis 18:19-19:3a, 16b).
 4. O pronunciamento do julgamento de Deus (1 Reis 21:1-

15).
O versículo a ser memorizado

Vivo Eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte 
do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, 
e viva. (Ezequiel 33:11)

A Lição:
Vocês já ouviram alguém dizer: “Amanhã vai chover”? 

Talvez alguém tenha dito: “Depois de amanhã fará frio e vai 
ventar.” E, talvez, essa pessoa tenha acertado. Ou, talvez, tenha 
errado completamente.

Vocês já ouviram alguém dizer: “Não poderá haver nenhuma 
chuva até que eu diga que chova”? (Não!) Há muito tempo, um 
homem realmente disse isso. Vamos aprender sobre ele hoje. 
Ouçam!

1. A PUNIÇÃO DE DEUS PARA 
A IDOLATRIA

1 Reis 16:30-33; Deuteronômio 11:16-17a;
1 Reis 17:1; 18:1-2

O Rei Acabe estava reinando sobre Israel, o Reino do Norte. 
Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel provinha de Sidom, 
uma terra de adoradores de ídolos. (Mostre Sidom no mapa.) O 
pai dela era o rei destes adoradores de ídolos. Ele teria exigido: 
“Minha filha não pode casar-se com Acabe. Nunca! A menos 
que ele permita que ela leve nossos deuses (ídolos) a Israel!”

O Rei Acabe sabia que Deus havia proibido que Seu povo 
se casasse com adoradores de ídolos. (Veja Deuteronômio 7:3-
4.) Mas Acabe não se importava com Deus. Ele não O ouvia 
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Licão 1

ELIAS, O VERDADEIRO PROFETA
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NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que 

mostrado pela figura.

Profecia consiste em transmitir a mensagem de Deus 
ao homem. Algumas vezes, refere-se ao futuro. Mais 
frequentemente, trata de correção para o povo de Deus no 
presente. Os profetas eram escolhidos por Deus para serem 
Seus mensageiros. Muitas vezes, o povo de Deus aceitou a 
mensagem profética. Porém, com muito mais frequência, 
recusaram-se a dar ouvidos aos profetas. Por causa disso, 
sofreram.

Os profetas Bíblicos, aparentemente, estudaram com 
outros profetas que os ensinavam. (Veja 2 Reis 2:3, 5, 16-18.) 
Eles, provavelmente, aprendiam a ouvir e a reconhecer a voz 
de Deus. Tinham que aprender como transmitir a mensagem 
dEle. Pronunciar a profecia de Deus na hora exata era muito 
importante.

Neste volume e nos dois próximos, os profetas de Deus 

são apresentados. Um estudo fascinante está a sua espera e 
de seus alunos!

Elias, da cidade de Tisbe, é um profeta particularmente 
interessante. Podia falar com autoridade destemida e 
permanecer firme. Mas, algumas vezes, ele profetizava 
e, então, corria para longe e escondia-se. E corria longas 
distâncias! Uma vez, correu 48 quilômetros desde a Samaria 
até o ribeiro de Carite (ou Queribe). Daí andou mais 144 
quilômetros até Sarepta para ser alimentado. Mais tarde, 
transmitiu a mensagem de Deus para Acabe. Quando fugiu 
do Rei Acabe, foi para Berseba e, finalmente, para Horebe, 
perfazendo mais de 320 quilômetros! Lembre-se, não 
haviam bicicletas, nem carros, nem ônibus na época de Elias. 
Dependendo da idade de seus alunos, use o mapa para mostrar 
as diferentes localidades. 


