
Portuguese “Bible Lessons to Light the Way”– P. 1

Escritura para ser estudada: 1 Reis 17 e 18; Tiago 5:17
O verso para ser memorizado:  

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim. –João 14:6

Mostre a Ilustração #1
O rei Acabe e a Rainha Jezabel 

reinavam em Israel, o povo de Deus. Eles 
eram ricos e viviam num palácio bonito.

Um dia tomaram um susto–um pobre 
homem entrou na sua presença real. Isto 
era proibído, mas este homem entrou sem 
medo. E, por surpresa, o rei e a rainha 
escutaram à mensagem deste homem:

“Tão certo que o Senhor Deus de 
Israel vive, nem orvalho nem chuva cairá nestes anos segunda a 
minha palavra.” Foi só isto–então foi embora.

Quem era ele? O que ele estava dizendo? De onde veio? A 
vil Rainha Jezabel ficou tão zangada. “Já matei gente por coisas 
menos sérios do que isto. Quem ele pensa que é–entrando na 
presença do rei, e falando estas coisas? Nem orvalho nem chuva 
conforme a sua palavra. “Procure a ele!” ela gritou esta ordem. 
Mandou procurar este homem. (Jezabel não sabia quem ele era, 
mas nós sabemos que era Elias. Veio duma área no outro lado 
do rio.)

Ele tem o direito dizer que não vai chover até que ele diz? 
Acabe e Jezabel pensavam.

Você quer saber se o Elias tinha o direito dizer que não ia 
chover até que avisasse? Escutem, e eu vos direi.

Mostre a Ilustração #2
Elias estava em casa quando ele soube 

acerca de Acabe. Ele tinha se casado com 
uma mulher pagã. Que coisa horrível. 
Deus tinha falado que que o Seu povo 
era para se casar só com alguém da sua 
própria terra, aqueles que conhecessem e 
adorassem o verdadeiro e Deus vivo. Mas, 
seu líder tinha se casado com uma pagã. 

E, pior ainda, ela trouxe consigo os deuses falsos e ídolos para 
o palácio e a terra do povo de Deus. Depois, soube que o Rei 
Acabe tinha construído um templo para os ídolos da Jezabel. 
Cada dia, mais e mais o povo de Deus começava adorar e se 
ajoelhar perante este ídolos. E, enquanto ele estava cuidando os 
seus rebanhos na serra, o Elias orava. Ele se lembrava a Palavra 
de Deus.

(Professora: Leia Deut. 28:15, 23-24; 11:16-17)
Muitos anos atrás, o Senhor tinha falado estas palavras 

ao seu povo. O Elias falou para Deus, “Senhor, isto é o que o 
Senhor falou. O seu povo está desobedecendo o Senhor. Tem 
que castigar o. O Senhor tem que provar que o Senhor é Deus–o 
Deus vivo.” E, então, o Elias orou que não ia chover. (Tiago 
5:17) “orou com instância para que não chovesse...”

Um dia Deus disse: “Elias, vá dizer a Minha palavra ao rei.” 
Foi aí quando o Elias foi direto à presença do rei e deu a ele a 
mensagem.

No começo, Acabe e Jezabel não prestavam atenção à 
mensagem de Elias. Mas, quando um mes passou sem chuva, 
começaram a pensar. Depois, dois meses...tres meses...e seis 
meses! Houve um ano inteiro sem chuva. O rei mandou homens 
procurar o Elias no seu reino inteiro. Procuraram em todo canto, 
nas nações vizinhas. Mas, não acharam o Elias. Deus o tinha 
escondido!

Mostre a Ilustração #3
Mas, a Palavra de Deus nos diz onde 

estava o Elias. No começo estava à beira 
dum riacho, nas montanhas onde Deus 
prometeu que os corvos (pássaros) iam 
trazer pão e carne para ele de manhã e a 
noite, e ele podia beber água do riacho–
ribeiro. E, quando o riacho secou, o 
Senhor mandou ele ir para a casa duma 
viuva. Quando o Elias viu ela ajuntando 
lenha para fazer um fogo, ele pediu que 

ela trouxesse um copo de água e um bolinho para ele. Então ela 
disse: “Só tenho um pouco de farinha e um pouco azeite para 
fazer o último bolo para a gente. Então, o meu filho e eu vamos 
morrer de fome.”
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Lição 1

ELIAS E OS PROFETAS DE BAAL

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.
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