
 

Tentado a duvidar 
 “[…] Já basta, ó Senhor; toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.” 1 Reis 19:4. 

“Fugitivo, longe de habitações humanas,a mente oprimida por amargo desapontamento, Elias desejou nunca 
mais olhar para a face de alguém.”—The Reviewand Herald,16 de outubro de 1913. 

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 155-176 (“De Jezreel a Horebe”; “Que fazes aqui?”). 

Domingo, 20 de julho 1. ELIAS TEM A FÉ SEVERAMENTE PROVADA 

A. Quando Jezabel, a rainha idólatra, ouviu acerca do assassinato dos falsos profetas, que mensagem 
enviou a Elias? 1 Reis 19:1 e 2.  

 1 Reis 19:1 e 2: 1 E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara 
todos os profetas à espada. 2 Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam 
os deuses e outro tanto, se decerto amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 

“[...] Jezabel, endurecida e impenitente, ficou enfurecida. Ela se recusou a reconhecer nos acontecimentos do 
Carmelo a soberana providência de Deus e, desafiadora ainda, ousadamente declarou que Elias devia 
morrer.”—Profetas e reis, p. 159. 

B. Depois de revelar destemida coragem na disputa no Monte Carmelo, como Elias demonstrou 
fraqueza humana? 1 Reis 19:3. 

 1 Reis 19:3: O que vendo ele, se levantou, e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de 
Judá, e deixou ali o seu moço. 

“Elias não devia ter desertado de seu posto do dever. Devia ter enfrentado a ameaça de Jezabel apelando para 
a proteção dAquele que o havia comissionado para que vindicasse a honra de Jeová. Ele devia ter dito ao 
mensageiro que o Deus em quem confiava o protegeria contra o ódio da rainha.”—Ibidem, p. 160. 
C. Que advertência cada trabalhador na causa de Deus deve considerar seriamente? 1 Coríntios 10:12. 

 1 Coríntios 10:12:Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 

Segunda-feira, 21 de julho 2. DESANIMADO 
A. Completamente desanimado, o que Elias pediu em oração a Deus? 1 Reis 19:4. O que toda 
testemunha na causa de Deus deve esperar sofrer? 2 Coríntios 4:8 e 9. 

 1 Reis 19:4:E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro; e 
pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó SENHOR; toma agora a minha vida, pois não sou melhor 
do que meus pais. 

 2 Coríntios 4:8 e 9:8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; 
9 perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

“Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento – dias 
em que só predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de Seus filhos na Terra; 
dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte parece preferível à vida. É então que muitos 
perdem sua confiança em Deus, e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade.”—
Profetas e reis, p. 162. 

“Os servos do Senhor podem esperar toda espécie de desânimo. Serão provados, não somente pela ira, pelo 
desprezo e a crueldade dos inimigos, mas também pela indolência, a incoerência, a mornidão e a traição dos 
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amigos e auxiliares. [...] Mesmo alguns que parecem desejar que a causa de Deus prospere hão de 
enfraquecer as mãos dos servos do Senhor, ouvindo, passando adiante e quase crendo nas calúnias, 
arrogâncias e ameaças dos adversários da verdade.”— Serviço cristão, pp. 239 e 240. 

B. Qual é o remédio para o desânimo? Lucas 21:36; 1 Tessalonicenses 5:8 e 17. Como o apóstolo Paulo 
afugentou o desânimo? 2 Coríntios 12:10. 

 Lucas 21:36: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas 
essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 

 1 Tessalonicenses 5:8 e 17:8 Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé 
e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. 17 Orai sem cessar. 

 2 Coríntios 12:10: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, 
nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte. 

“Para o desalentado há um seguro remédio – fé, oração e trabalho. Fé e atividade proverão segurança e 
satisfação que hão de aumentar dia após dia. Estais tentados a dar guarida a sentimentos de ansiedade ou 
acérrimo desânimo? Nos dias mais escuros, quando as aparências se apresentam mais ameaçadoras, não 
temais. Tende fé em Deus. Ele conhece vossas necessidades; possui todo o poder. Seu infinito amor e 
compaixão são incansáveis. Não temais que Ele deixe de cumprir Sua promessa.”—Profetas e reis, pp. 164 e 
165. 

C. Em vez de conceder o impensado pedido de Seu servo, como Deus mostrou-lhe que sua obra ainda 
não havia acabado? 1 Reis 19:5-8. 
 1 Reis 19:5-8:5 E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro; e eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: 

Levanta-te e come. 6 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. 7 E o anjo do SENHOR tornou segunda vez, e o 
tocou, e disse: Levanta-te e come, porque mui comprido te será o caminho. 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. 

Terça-feira, 22 de julho 3. UMA PERGUNTA PENETRANTE 
A.Depois de Elias ter se refugiado numa caverna, o que o Senhor perguntou a ele? 1 Reis 19:9. Que 
repreensão estava contida na pergunta? 

 1 Reis 19:9: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? 

“[Deus disse a Elias:] Eu te enviei ao ribeiro de Querite, e mais tarde à viúva de Sarepta. Dei-te a comissão de 
retornar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo; cingi-te de força para guiares o carro do 
rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nesta fuga apressada para o deserto?”—Profetas e reis, p. 168. 
B. Em amargura de alma, que reclamação Elias fez? 1 Reis 19:10.Em sua opinião, que lição Deus estava 
ensinando a Seu servo ao submetê-lo a essa experiência? 

 1 Reis 19:10: 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. 

“Ele [Deus]desejava ensinar a Elias que nem sempre a obra que faz as maiores demonstrações é a mais bem-
sucedida em realizar o propósito divino. Enquanto Elias esperava pela revelação do Senhor, desabou uma 
tempestade, cintilaram relâmpagos e um fogo devorador passou varrendo. Mas Deus não estava em nada 



 

disso. Então veio a voz mansa e delicada, e o profeta cobriu a cabeça ante a presença do Senhor. Sua 
petulância foi silenciada; seu espírito foi abrandado e subjugado. Ele sabia agora que uma calma confiança e 
uma firme segurança em Deus seriam para ele sempre um auxílio presente em tempo de necessidade.” —
Ibidem, pp. 168 e 169. 
C. Como Elias esperava que o Senhor revelasse Seu poder? 1 Reis 19:11 e 12. O que Elias finalmente 
compreendeu quando avaliou o método do Senhor para converter as almas? Zacarias 4:6. 

 1 Reis 19:11 e 12:11 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. 

 Zacarias 4:6:E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: Não 
por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos. 

“Nem sempre é a mais brilhante apresentação da verdade de Deus que convence e converte a alma. Não pela 
eloquência ou lógica é alcançado o coração dos homens, mas pela suave influência do Espírito Santo, a qual 
opera silenciosa conquanto seguramente na transformação e no desenvolvimento do caráter. É a voz mansa e 
delicada do Espírito de Deus que tem poder para mudar o coração.”—Ibidem, p. 169. 

Quarta-feira, 23 de julho 4. O COMEÇO DE UMA REFORMA DETERMINADA 
A. Que pergunta o Senhor repetiu a Elias, e que reclamação Elias repetiu ao Senhor? 1Reis 19:13 e 14. 
Como Deus assegurou a Elias que os rebeldes impenitentes de Israel seriam punidos? 1 Reis 19:15-17. 

 1 Reis 19:13-14: 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.  

 1 Reis 19:15-17: 15 E o SENHOR lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e 
unge a Hazael rei sobre a Síria. 16 Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, 
filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 17 E há de ser que o que escapar da espada 
de Hazael, matá-lo-á Jeú; e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 

“O Senhor disse a Elias que os praticantes do mal em Israel não ficariam impunes. Homens iriam ser 
especialmente escolhidos para cumprir o propósito divino na punição do reino idólatra. Havia uma rígida obra a 
ser feita, para que a todos fosse dada a oportunidade de tomar posição ao lado do verdadeiro Deus. Elias 
mesmo devia retornar a Israel e partilhar com os outros o fardo de efetuar uma reforma.”—Profetas e reis, p. 
169. 

B. Quem (entre outras pessoas) foi escolhido para ajudar Elias a promover a reforma que havia sido 
iniciada? 1 Reis 19:19-21. 
 1 Reis 19:19-21:19 Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze 

juntas de bois adiante dele; e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre 
ele. 20 Então, deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e, 
então, te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta; porque que te tenho eu feito? 21 Voltou, pois, de atrás dele, e 
tomou uma junta de bois, e os matou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e 
comeram. Então, se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. 



 

C. Que paralelo pode ser traçado entre a apostasia prevalecente em Israel nos dias de Elias e a 
apostasia que se espalha pelo mundo hoje? 2 Pedro 3:3-5. 

 2 Pedro 3:3-5:3 sabendo primeiro isto: que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as 
suas próprias concupiscências  4 e dizendo: Onde está a promessa da Sua vinda? Porque desde que os 
pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 5 Eles voluntariamente 
ignoram isto: que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da 
água e no meio da água subsiste; 

“A lei de Deus, a divina norma do que é direito, é declarada ser de nenhum efeito [nesta época]. O inimigo de 
toda a verdade está operando com enganoso poder para levar homens e mulheres a colocar instituições 
humanas onde Deus deve estar, e a esquecer aquilo que fora ordenado para a felicidade e a salvação da 
humanidade. 

Contudo, essa apostasia, apesar do vulto que tem assumido, não é universal. Nem todos no mundo são 
licenciosos e corruptos; nem todos tomaram posição com o inimigo. Deus tem muitos milhares cujos joelhos 
não se dobraram a Baal, muitos que desejam compreender mais plenamente o que se refere a Cristo e à Lei, 
muitos que estão esperando, malgrado as perspectivas, que Jesus venha logo para pôr fim ao reinado do 
pecado e da morte. E há muitos que têm estado adorando a Baal ignorantemente, mas com quem o Espírito de 
Deus ainda está lutando.  

Esses necessitam do auxílio pessoal dos que têm aprendido a conhecer a Deus e o poder de Sua Palavra. Em 
tal tempo como este, cada filho de Deus deve estar ativamente empenhado em ajudar outros.”—Ibidem, pp. 
170 e 171. 

Quinta-feira, 24 de julho 5. NOSSA RESPONSABILIDADE EVANGELÍSTICA HOJE 
A. Quando Elias reclamou de ter sido o único que havia restado, o que o Senhor revelou a ele? 1 Reis 
19:18. 

 1 Reis 19:18: Também Eu fiz ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda 
boca que o não beijou. 

“Que estranha obra Elias teria feito enumerando Israel quando os juízos de Deus estavam caindo sobre o povo 
apostatado! Ele podia contar somente um do lado do Senhor.”— Profetas e reis, p. 189. 

B. Qual é nosso dever para com estas duas classes de pessoas: Oos “milhares cujos joelhos não se 
dobraram a Baal” e “os que têm adorando a Baal ignorantemente, mas com quem o Espírito de Deus 
ainda está lutando”? Mateus 28:19 e 20. 

 Mateus 28:19 e 20:19 Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo; 20 ensinando-as a guardar todas as coisasque Eu vos tenho mandado; e eis que Eu 
estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém! 

“Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a Terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. 
Como as estrelas do céu, que só aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a Terra, e 
densa escuridão, os povos. [...] Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às 
trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à Sua lei. [...] Quanto 
mais escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. [...] 

Que nenhum homem procure numerar Israel hoje, mas cada um tenha um coração de carne, um coração de 
branda simpatia, um coração que, à semelhança do coração de Cristo, se expanda para a salvação de um 
mundo perdido.”—Ibidem, pp. 188 e 189. 



 

Sexta-feira, 25 de julho RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. Como Elias mostrou covardia espiritual depois de ter demonstrado grande força moral? 
2. Que advertência deve ser seriamente ponderada por todo aquele que crê, já que cada um de nós foi 
chamado a testemunhar por Cristo? 
3. Qual é o remédio para o desânimo? 
4. Quando Elias reclamou de estar sozinho, o que Deus declarou?  
5. Qual é nosso dever para com todos os que nunca dobraram os joelhos a Baal? 


