O QUE FAZER, QUANDO AS TEMPESTASDES SE
LEVANTAREM CONTRA NOSSA VIDA
1 Reis 19:4 - e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta,
sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a
minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados.
QUEM ERA ELIAS: ELIAS SIGNIFICA: O SENHOR É O MEU DEUS
Elias, o tesbita, entra em cena de repente e some tão rapidamente quanto apareceu,
só para voltar a ser visto três anos depois no desafio aos sacerdotes de Baal.
Sem títulos. Sem formação requintada. Sem prestígio social. O profeta Elias era rude
e oriundo de uma cidadezinha perdida no mapa do Oriente (Tisbé).
Um anônimo em meio a uma sociedade orgulhosa, opressora e idólatra.
Tiago 5:17 - Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não
chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio.
18 - Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos.
ELE DESAFIA 450 PROFETAS DE BAAL E DESMASCARA O INIMIGO. TODA A NAÇÃO
DE ISRAEL SE VOLTA PARA DEUS.
ENTÃO NESTE MOMENTO SE LEVANTA UMA GRANDE TEMPESTADE SOBRE SUA VIDA.
JEZABEL QUER MATÁ-LO.
O que fazer quando as tempestades se levantarem contra a sua vida, sua
família, sua célula, seus entes queridos?
Quando as tempestades se levantarem contra você...
I – NÃO DEIXE ESTAS TEMPESTADES ENTRAR NO SEU CORAÇÃO
I Reis 19:1 – Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia
matado todos aqueles profetas à espada.
2 - Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: "Que os deuses
me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o
que você fez com a deles".
3 - Elias teve medo e fugiu para salvar a vida...
Elias permitiu que as palavras daquela mulher entrassem em seu coração.
Elias deixou de confiar em Deus para dar crédito a um mensageiro de satanás.
Jesus nunca permitiu que alguma tempestade ou que alguma palavra maldita
entrasse em seu coração:
DORMINDO NO BARCO (A tempestade ficou lá fora)
QUEM DIZEM: Marcos 8:27 - "Quem o povo diz que eu sou? "
28 - Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista; outros, Elias; e, ainda
outros, um dos profetas".
29 - "E vocês? ", perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou? " Pedro respondeu:
"Tu és o Cristo".
JESUS FOI CALUNIADO, ZOMBADO, ESPANCADO, GRITAVAM SENTENÇAS DE MORTE
CONTRA ELE, FOI REJEITADO...

MAS NUNCA PERMITIU QUE ESTAS COISAS ENTRASSEM EM SEU CORAÇÃO.
NA CUZ ELE DISSE: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Má notícia na família
Na Célula
No ministério
Na empresa
Salmos 112:6 - O justo jamais será abalado; para sempre se lembrarão dele.
7 - Não temerá más notícias; seu coração está firme, confiante no Senhor.
Quando as tempestades se levantarem contra você...
II – NÃO ABRA MÃO DAQUELES QUE SEMPRE ESTIVERAM COM VOCÊ:
I Reis 19:3 – Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele
deixou o seu servo
Aquele servo era extremamente obediente a Elias.
Quando Elias orou para chover.
I Reis 18:43 - E disse ao seu servo: Sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu,
e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá sete vezes.
Quando somos tomados pelo medo, a primeira coisa que fazemos, é abrir mão
daqueles que sempre estiveram conosco.
Salmos 68:6 - Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão
presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.
Solitário é aquele que não sabe viver em família, não aprendeu ajudar ou receber
ajuda, não consegue abrir seu coração para alguém e compartilhar seus fardos..., Ele
vive isolado.
NÃO ABRA MÃO DO SEU DISCIPULADOR(A)
Quando as tempestades se levantarem contra você...
III – NÃO ABRA MÃO, NEM UM DIA, DO ALIMENTO CELESTIAL
I Reis 19:5 - E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro; e eis que então um anjo o
tocou, e lhe disse: Levanta-te, e come.
I Reis 19:6 - 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.
I Reis 19:7 - E o anjo do SENHOR tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levantate e come, porque te será muito longo o caminho.
João 6:53 - Jesus lhes disse: "Eu lhes digo a verdade: Se vocês não comerem a
carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si
mesmos.
54 - Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia.
55 - Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
56 - Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu
nele.

57 - Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai,
assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Isaías 40:30 - Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão;
31 - Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como
águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.
Quando as tempestades se levantarem contra você...
IV – NÃO ABRA MÃO DE CAMINHAR NA DIREÇÃO DE DEUS:
I Reis 19:8 - 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.
Ele caminhou na direção correta, para a Presença de Deus.
Caminhe em direção a Casa de Deus, a igreja.
Salmos 122:1 - ALEGREI-ME quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR.
Caminhar na direção de Deus é:
Se dispor para buscar mais a Deus
Se dispor para servir mais a Deus
Se dispor para se envolver mais com os projetos da Igreja
Se dispor para ser um adorador 24 horas por dia...
No amor de Cristo!
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