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Tudo parecia ruim para Israel.  O rei e a 
rainha odiavam a Deus.  Que mau
exemplo!  Logo o povo começou a odiar

a Deus e a
adorar
falsos
deuses
também.



Será que ninguém amava
a Deus?  Não!  Havia alguns
poucos adoradores fiéis a Deus.



Um dia, Deus falou com um deles, 
um homem chamado Elias e o enviou 
para falar com o rei.



Elias falou com 
o rei Acabe, 
dizendo: 
"Em nome 
do Eterno, 
o Deus vivo 
de Israel, de 
quem sou 
servo, …



… digo ao senhor 
que não vai cair 
orvalho nem 
chuva durante 
os próximos 
anos, até que 
eu diga para cair 
orvalho e chuva 
de novo."  Este 
era um aviso 
de que

haveria 
seca e 
fome.



Deus não queria 
que o seu povo 
continuasse 
vivendo em 
fraqueza 
e pecado.



Depois
de dar o

aviso ao rei, Elias foi enviado por 
Deus para um lugar tranqüilo.  Elias 
ficou morando perto de um riacho.



Deus
enviava
corvos
para

alimentá-lo.  Eles traziam pão e 
carne de manhã e de noite.  E 
Elias bebia a água do riacho.



Algum tempo depois, o riacho secou 
por falta de chuva.  A palavra de 
Deus estava se cumprindo.



Havia pouca água em toda terra.  
As plantas não cresciam.  As 
pessoas estavam com fome.



Talvez Elias estivesse 
preocupado porque a água 
do riacho tinha secado.



Mas Deus disse a Elias: "Apronte-se
e vá até a
cidade de
Sarepta, perto
de Sidom, e 

fique lá.



Eu mandei que uma viúva que mora ali
dê comida para 
você.“ Deus sabia
das necessidades
do seu servo. 
Que forma

estranha de
cuidar dele! 



Humildemente, Elias obedeceu
a Deus.  Em
Sarepta, a viúva
estava perto
dos portões
da cidade
catando lenha

para fazer
fogo, quando
Elias chegou.



"Por favor, me dê um pouco de água 
para eu beber.               
E traga pão 
também, por 
favor" - pediu 
Elias.



A viúva respondeu: "Juro pelo Eterno, o 
seu Deus vivo, que não tenho mais
pão. Só tenho um 
punhado de 
farinha de trigo
numa tigela e um 
pouco de 

azeite
num
jarro."



Com tristeza, a viúva contou a Elias 
que, depois de                 comer 
este pouco que                restava, 
ela e filho dela 
passariam fome 
até morrer.



Mas Elias falou: "Não se preocupe!  
Vá preparar a sua comida.  Mas 
primeiro faça um pãozinho com a 
farinha que você tem e traga-o para 
mim.  Depois prepare o resto 
para você 
e para 
o seu 
filho".



E Deus fez uma promessa à viúva 
através de Elias: "Não acabará a 
farinha da sua tigela, nem faltará 
azeite no seu jarro até o dia 
em que eu, o Eterno, 
fizer cair 
chuva."



Deus teria que fazer um milagre 
para que isso se cumprisse.  E ele 
fez!  A viúva e seu filho comeram 
por vários dias e a farinha não 
acabou, nem faltou o azeite.



Elias ficou morando com eles.  Certo 
dia uma coisa muito triste aconteceu.  

O filho da viúva
morreu. 
Elias pegou
o menino e
levou para
um quarto
no andar
de cima. 



Então orou ao Senhor, dizendo: "Ó 
Eterno, meu Deus, faça com que   

esta criança
viva de novo!"

Que oração
impossível!



Deus ouviu a oração de Elias e o 
menino reviveu.  Quando Elias pegou  

o menino
e o levou para

sua mãe,
ela disse:



"Agora eu sei que o senhor é um 
homem de Deus e que o Deus Eterno

realmente
fala por
meio do
senhor!"



Três anos depois, Deus enviou Elias 
novamente ao rei para dizer que Deus 
enviaria chuva.



Ir até Acabe?  A esposa do rei, 
Jezabel, tinha mandado matar cem 
profetas de              Israel!



Mas Elias não discutiu.  Ele foi 
encontrar-se com o rei.



Quando os dois 
se encontraram, 
Elias desafiou 
Acabe para 
juntar todo o 
povo de Israel 
mais os 450             profetas 

do falso deus 
Baal num lugar 

chamado Carmelo.



E Elias falou 
ao povo: "Se 
o Eterno 
é Deus, 
adorem 
o Eterno."



Elias preparou dois touros para 
sacrifício.  Mas ninguém podia pôr 
fogo neles.  E Elias desafiou: "Os 
profetas de Baal vão adorar o seu 
deus, e eu orarei ao Eterno.



O deus que responder mandando 
fogo, este é que é Deus."  O povo 
respondeu: "Está bem assim!"



De manhã até de noite, os profetas 
oravam e chamavam o seu falso deus 
Baal.  Eles dançavam e se cortavam 
com facas até sangrar.  Mas o fogo 

não aparecia.



Então Elias
molhou a lenha
e o touro com
água e orou
ao Senhor: "Ó
Eterno... Prova
agora que és 
o Deus de

Israel."



Então Deus
mandou fogo.
E o fogo
queimou o
touro, a lenha,
as pedras, a
terra e a água
que estava ao

redor do
altar!



Quando o povo viu isso, 
todos gritaram: "O Eterno 
é Deus!  Só o Eterno é 
Deus!"  E Elias ordenou: 
"Prendam os 

profetas 
de Baal!



Não deixem escapar 
nenhum!"  Elias fez o que 
o rei Acabe devia ter feito 
há muito tempo.  Ele matou  
os falsos   profetas.



Então o servo de 
Deus avisou ao rei 
Acabe que a chuva estava 
chegando.  Logo uma 
nuvem 

apareceu.



Será que iria 
chover?  Depois 
de três anos de seca 
cairia chuva sobre a 
terra?



Em pouco tempo o céu ficou escuro, 
com nuvens e vento, 
e uma chuva forte 
começou a cair. 
Deus mostrou ao 
povo que Elias 
falava a verdade. 
Deus mostrou que 
só ele é Deus.



Você acha que o
rei Acabe honrou 
a Deus e a Elias?
Não!  Na verdade,
Jezabel tentou
matar Elias,
mas ele fugiu.



Acabe acabou
morrendo numa
guerra e Jezabel
foi jogada de uma
janela do palácio.
Ela bateu contra
as pedras e
morreu.



O que
aconteceu a

Elias?  Um dia, Deus              
enviou um carro de
fogo puxado por
cavalos de fogo; …



… e o homem de fogo 
de Deus, Elias, foi 
levado para o céu em 
um redemoinho.



ELIAS, UM HOMEM DE FOGO

Esta história da Palavra de Deus, 
a Bíblia, 

se encontra em

1 Reis 17 a 22 e 2 Reis 2 e 9

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130



Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso 
maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós 

o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, 
que chamamos de pecado.  A punição para o 
pecado é a morte, mas Deus ama tanto você 
que ele enviou seu único filho, Jesus, para 

morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados.  
Jesus voltou a viver e foi para sua casa no 

paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir 
a Ele para perdoar os seus pecados, Ele 

perdoará.  Ele virá viver em você hoje, e você 
viverá com Ele para sempre.



Se você acredita que isso é verdade, diga 
isso ao nosso Deus:

Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, 
e se transformou em homem para morrer 

por meus pecados, e agora Você está vivo de 
novo.  Por favor, entre em minha vida e 

perdoe meus pecados, para que eu possa ter 
uma nova vida, e um dia vá morar com Você 
para sempre.  Me ajude a obedecer e viver 

para Você como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os 
dias!  João 3.16
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