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QUE FAZES AQUI ELIAS?
“Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite; e eis que lhe veio a palavra do SENHOR e lhe
disse: Que fazes aqui, Elias”? I Reis 19.9.

Por que Deus fez esta pergunta a Elias? Este é o assunto sobre o qual vamos meditar.
1. Em I Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40, vemos Elias fazendo a seguinte pergunta ao
povo que estava divido entre servir a Deus e a Baal: “Até quando coxeareis entre dois
pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe
respondeu”. (Versículo 21).
2. Logo a seguir podemos ver Elias no monte Carmelo desafiando os profetas de Baal,
podemos vê-lo orando e Deus respondendo com fogo do céu que consumiu o
holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
3. Até alguns instantes atrás este homem era um exemplo de fé. Até a pouco ele era um
líder cheio de confiança, o que houve com ele?
4. Porque agora está escondido em uma caverna?
5. Por isso era necessário que Deus lhe fizesse esta pergunta: Que fazes aqui, Elias?
6. Caverna é o nome dado aquilo que aparentemente nos dá segurança, pode ser:
•

O nosso trabalho; o nosso dinheiro; a nossa posição no momento; os nossos
amigos; a nossa família.

Geralmente é aquilo que nos dá uma certa segurança. E foi exatamente este lugar que
Elias escolheu.
7. Deus precisou resgatar Elias daquele lugar. Qual é a nossa “caverna”?
8. Assim como Elias muitas vezes nos sentimos abandonados, achando que tudo acabou.
Usamos a Bíblia e dizemos como Paulo, em 2 Timóteo 4.10: Demas, tendo amado o
presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica; Crescente foi para a Galácia,
Tito, para a Dalmácia.
9. Mas a resposta que Deus dá a Elias é a mesma que Ele dá a nós: Você não está só! Eu
tenho outros que estão firmes e permanecem fiéis.
10. É necessário que nos levantemos e façamos a obra para a qual Deus nos chamou.
11. Quais são as cavernas nas quais eu tenho me refugiado?
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