
  

Reforma no tempo de Elias 
 “Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e, por três anos 

e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu 
fruto.” Tiago 5:17 e 18. 

“Deus estava procurando libertar o povo [de Israel] de seu engano, e levá-lo a compreender sua 
responsabilidade para com Aquele a quem deviam a vida e todas as demais coisas.”—The Reviewand Herald, 
21 de agosto de 1913. 
Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 119-154 (“Elias, o tesbita”; “A voz de severa repreensão”; “O Carmelo”). 
Domingo, 13 de julho 1. UM CHAMADO PARA ARREPENDIMENTO E REFORMA 
A. Que missão Deus confiou a Elias quando Israel estava sob o controle dos profetas de Baal e 
Astarote? O que Elias disse ao rei Acabe? 1 Reis 17:1. 
 1 Reis 17:1: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o SENHOR, Deus de 

Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha 
palavra. 

 “A mensagem de Deus a Acabe deu a Jezabel e seus sacerdotes, bem como a todos os outros seguidores de 
Baal e Astarote, a oportunidade de provar o poder de seus deuses, e, se possível, provar que a palavra de 
Elias era falsa.”—Profetas e reis, p. 124. 
B. Enquanto Deus tentava falar com o rei, os líderes e o povo por meio de juízos (chamando a 
arrependimento e reforma), como os sacerdotes pagãos procuravam manter a nação no engano? 
 “[...] os dirigentes do povo instavam [...] a que confiassem no poder de Baal e desprezassem como inúteisas 
palavras do profeta Elias. Os sacerdotes ainda insistiam em dizer que era pelo poder de Baal que as torrentes 
de chuvas caíam.”— Ibidem, p. 123. 
Segunda-feira, 14 de julho 2. UM CHEIRO DE VIDA OU DE MORTE 
A. Com que pergunta o rei tentou repreender Elias quando eles se encontraram face a face? 1 Reis 
18:17. O que o mensageiro de Deus deve esperar daqueles que se recusam a receber a verdade? 
 1 Reis 18:17: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? 

“Os profetas de Deus eram aborrecidos pelo apóstata Israel porque por intermédio deles se lhes revelavam os 
pecados ocultos. Acabe considerava Elias inimigo porque o profeta era fiel em repreender as secretas 
iniquidades do rei. Assim hoje o servo de Cristo, o reprovador do pecado, encontra desdém e repulsas.”— O 
Desejado de Todas as Nações, p. 587. 
“Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidem-se muitos a mantê-la de 
qualquer forma, e, com espírito malicioso, atacam o caráter e os intuitos dos que permanecem na defesa da 
verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser 
o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os 
que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos.”— O grande 
conflito, pp. 458 e 459. 
B. O que podemos esperar da vasta maioria, mesmo quando a verdade lhes for apresentada? Isaías 
59:14 e 15; 2 Timóteo 3:10-12. Isso deve afetar-nos? 
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 Isaías 59:14 e 15: 14 Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda 
tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. 15 Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do 
mal arrisca-se a ser despojado; e o SENHOR o viu, e foi mal aos Seus olhos que não houvesse justiça. 

 2 Timóteo 3:10-12:10 Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, 
longanimidade, caridade, paciência, 11 perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, 
em Icônio e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 12 E também todos os 
que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 

“Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada 
credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Esse espírito aumentará mais e 
mais [...]. 
Em vista disso, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser 
apresentada, visto que muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem dos requisitos dela ou a 
eles resistir? Não; ele não tem mais motivos para reter o testemunho da Palavra de Deus, porque este levanta 
oposição, do que tiveram os primitivos reformadores. [...] 
O grande obstáculo tanto para a aceitação quanto para a promulgação da verdade é o fato de que isso implica 
incômodo e vitupério. [...] Mas isso não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que 
a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz [...].”—Ibidem, pp. 
459 e 460. 
Terça-feira, 15 de julho 3. O PERIGO DE SERMÕES SUAVES 
A. Quando o rei Acabe acusou Elias de ser um perturbador de Israel, como o profeta respondeu? 1 Reis 
18:18. 
 1 Reis 18:18: Então, disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque 

deixastes os mandamentos do SENHOR e seguistes os baalins. 
“Permanecendo em conscienciosa inocência perante Acabe, Elias não procura escusar-se ou lisonjear o rei. 
Nem busca fugir à ira do rei mediante as boas-novas de que a seca está para findar. Ele não tem desculpas a 
pedir. Com indignação e em zelo pela honra de Deus, devolve a imputação de Acabe [...].”—Profetas e reis, p. 
140. 
B.Que tipo de sermão é necessário para chamar a arrependimento e reforma? Isaías 58:1. O que há de 
errado com sermões suaves? 
 Isaías 58:1: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao Meu povo a 

sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. 
“Os sermões suaves tão frequentemente pregados não deixam impressão duradoura; a trombeta não dá um 
sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da Palavra de 
Deus.”—Ibidem. 
“Os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam: ‘Paz, paz’, quando Deus não falou de paz, bem 
deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não 
é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para 
consigo mesmos e amam a vida fácil. [...] 
Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista – homens que levarão fielmente Sua mensagem, sem 
considerar as consequências; que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo 
que possuem.”—Ibidem, pp. 141 e 142. 



  

C. Quando as acusações de Acabe serão repetidas contra os servos de Deus? Apocalipse 13:15-17.  
 Apocalipse 13:15-17:15 E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a 

imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. 16 
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão 
direita ou na testa, 17 para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o 
nome da besta, ou o número do seu nome. 

“Ao despertar-se a ira das pessoas por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus 
de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu com relação a Elias.”— O grande conflito, p. 
590. 
Quarta-feira, 16 de julho 4. UMA DISPUTA ENTRE DOIS PODERES 
A. Depois de censurar Acabe, o que Elias ordenou? 1 Reis 18:19 e 20.  
 1 Reis 18:19 e 20:19 Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 

quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Aserá, que comem da mesa de 
Jezabel. 20 Então, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte 
Carmelo. 

“A ordem fora dada por alguém que parecia estar na própria presença de Jeová, e Acabe obedeceu-a de 
pronto, como se o profeta fosse o monarca e o rei, o súdito. Velozes mensageiros foram despachados por todo 
o reino, com a intimação de se reunirem com Elias e os profetas de Baal e Astarote.”—Profetas e reis, p. 143. 
B. Que desafio Elias apresentou ao povo? 1 Reis 18:21 (primeira e segunda partes). 
 1 Reis 18:21:Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois 

pensamentos?Se o SENHOR éDeus, segui-o; e, se Baal, segui-o. 
“Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado das tribos reunidas de Israel, está Elias, o único que 
apareceu para reivindicar a honra de Jeová. Aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga 
de flagelo está agora perante eles, aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel, dos 
profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e 
ao redor dele estão as forças protetoras do Céu – anjos magníficos em poder.”—Ibidem, p. 147. 
C. Que resposta Elias recebeu da multidão reunida? 1 Reis 18:21 (última parte). 
 1 Reis 18:21:Porém o povo lhe não respondeu nada. 

“O Senhor aborrece a indiferença e a deslealdade em tempo de crise em Sua obra. Todo o Universo está 
observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de 
Deus está-se aproximando do limiar do mundo eterno; que pode haver de mais importante para eles do que ser 
leais ao Deus do Céu? Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais, e tem-nos agora – os que, como 
José, Elias e Daniel, não se envergonham de serem reconhecidos como Seu povo peculiar.”—Ibidem, p. 148. 
Quinta-feira, 17 de julho 5. A PROTEÇÃO TEMPORÁRIA DE ISRAEL 
A. Quando Elias propôs que, no desagradável contexto iminente, o deus que respondesse por fogo 
seria Deus, o que o povo disse? 1 Reis 18:22-24. 
 1 Reis 18:22-24:22 Então, disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do SENHOR, e os profetas de Baal 

são quatrocentos e cinquenta homens. 23 Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um 
dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu 
prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24 Então, invocai o nome do 



  

vosso deus, e eu invocarei o nome do SENHOR; e há de ser que o deus que responder por fogo esse será 
Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. 

B. Depois de o povo ter visto que os sacerdotes pagãos eram enganadores, o que Elias fez? 1Reis 
18:30-34. Então, o que aconteceu quando Elias orou para que o Senhor Se manifestasse? 1 Reis 18:36-
38.  
 1 Reis 18:30-34; 30 Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e 

reparou o altar do SENHOR, que estava quebrado. 31 E Elias tomou doze pedras, conforme o número das 
tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do SENHOR, dizendo: Israel será o teu nome. 32 E com 
aquelas pedras edificou o altar em nome do SENHOR; depois, fez um rego em redor do altar, segundo a 
largura de duas medidas de semente. 33 Então, armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs 
sobre a lenha, 34 e disse: Enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a 
lenha. E disse: Fazei-o segunda vez; e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez; e o 
fizeram terceira vez, [...]  

 1 Reis 18: 36-38: 36 Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e 
disse: Ó SENHOR, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e 
que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. 37 Responde-me, SENHOR, 
responde-me, para que este povo conheça que Tu, SENHOR, és Deus e queTu fizeste tornar o seu 
coração para trás. 38 Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o 
pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 

C. No fim da disputa, quando o povo viu o fogo do Céu consumir o sacrifício e a água, o que eles 
fizeram e disseram do único Deus verdadeiro? 1 Reis 18:39. Que ordem Elias deu com respeito aos 
falsos mestres? 1 Reis 18:40. 
 1 Reis 18:39: 39 O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o SENHOR é Deus! Só o 

SENHOR é Deus!  

 1 Reis 18:40: 40 E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E 
lançaram mão deles; e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisom e ali os matou. 

“Os sacerdotes de Baal [...] Desejavam ainda permanecer como profetas de Baal. Mostravam assim estar 
amadurecidos para a destruição. Para que o arrependido Israel pudesse ser protegido do engodo daqueles que 
lhe ensinaram a adoração a Baal, Elias recebeu ordem de Deus para destruir esses falsos ensinadores.”—
Profetas e reis, pp. 153 e 154. 
Sexta-feira, 18 de julho RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. Descreva a relação entre o grande conflito e a disputa de Acabe contra Elias. 
2. Explique nosso dever ao nos depararmos com as multidões incrédulas. 
3. Por que as mensagens suaves são especialmente perigosas hoje? 
4. Em que sentido, num futuro próximo, a acusação de Acabe será repetida contra os servos de Deus? 
5. Como somos advertidos contra falsos mestres religiosos? 
 

Convidamos você e sua família para acompanharem o estudo interativo das lições da escola sabatina 
todas as sextas feiras, às 20h00min, AO VIVO pelo site. 


