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Comentário lição 04

Deus ainda opera milagres? Infelizmente, há cristãos que têm dúvidas a esse respeito. Por isso,
há perigo quando se racionaliza os milagres de Deus. A Bíblia revela que esses milagres são
reais. Por isso, a lição desta semana tem como base a a�rmação de que Deus opera milagres por
meio de seus �lhos .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O DESAFIO NO MONTE CARMELO

Infelizmente, quando um povo está entregue a idolatria, eles procuram amparo em diversos
deuses para a resolução de seu problema, como foi no caso de Israel. O povo se via diante do
juízo divino profetizado por Elias, e com a falta de chuvas para o seu plantio e consumo
andavam “em cima do muro” quanto a adoração, de modo que o profeta mesmo os
identi�cou como um povo que coxeava em dois pensamentos (1 Rs 18.21).

Conhecendo isso, e cumprindo o papel do verdadeiro profeta de Deus, Elias propôs o desa�o
do Carmelo. “O profeta Elias tinha zelo pelas coisas de Deus e sabia o perigo que o pecado de
idolatria trazia para o povo. Por isso ele fez um desa�o de fogo contra os profetas de Baal” .1

Elias desa�ou o povo a tomar uma posição – seguir aquele que fosse o Deus verdadeiro. Por
que tantas pessoas oscilaram entre duas escolhas? Talvez alguns não estivessem certos. Muitos,
porém, sabiam que o Senhor era Deus; porém, gostavam dos prazeres pecaminosos e de
outros benefícios que tinham, ao seguirem Acabe em sua adoração idolátrica. É importante
tomar uma posição ao lado do Senhor. Se nos deixamos levar pelo que é agradável e fácil,
algum dia descobriremos que temos adorado a um deus falso – a nós mesmos .2
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Outro problema também é a adoração por conveniência, ou seja, busca servir àquele que
fornece algo para nós, o que faz o nosso sacrifício passar a ser não voluntário mas sim
visionário. Ou pior, servir a um deus que não confronta o nosso pecado com as suas leis, mas
sim amacia o nosso ego com permissões perigosas que alimenta a nossa carne com aquilo que
nos faz �car distantes de Deus.

O desa�o do Carmelo foi direto e objetivo: mostrar para Israel, de uma vez por todas, que
somete Deus é o único que deve ser adorado e servido. “Esse desa�o era uma proposta
de�nitiva; ela indicava sua grande con�ança em Deus, a quem o profeta conhecia como o
Senhor de poder e milagres” .3

Destaque

Embora os profetas de Baal tenham clamado durante toda a manhã, ninguém lhes respondeu.
Houve silêncio porque o deus não era real. Os deuses que podemos ser tentados a seguir são
ídolos de madeira ou pedra; porém, são falsos e perigosos porque nos fazem depender de algo
que não é Deus. Poder, posição, aparência ou posses materiais podem se tornar nossos deuses
se a eles dedicarmos nossa vida. Mas quando chegarem os tempos de crise e clamarmos
desesperadamente por estes deuses, só haverá silêncio. Não podem oferecer respostas
verdadeiras, direção ou sabedoria .2

Os deuses criados para adoração, sejam eles representados em barro, gesso, madeira, ouro,
prata, bronze; são apenas o retrato do nosso desejo externado e trabalhado para se tornar
aceitável. Baal era conveniente para Israel por não limitar as práticas ilícitas que tanto queriam
realizar mas que não existiam na adoração a Deus. Ninguém se prende a um deus por sorteio,
pelo contrário, serve a ele por um objetivo que satisfaça um desejo pessoal. E Satanás, sabendo
disso, utiliza as suas artimanhas para maquiar e iludir a muitos com uma falsa imagem desses
deuses.

Contudo, nós devemos permanecer em �delidade, vigiando e entendendo que só o Senhor é
Deus, e somente Ele é a salvação de nossas almas e aquilo que precisamos.
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A ORAÇÃO DE ELIAS

A atitude de Elias demonstra a real preocupação de um adorador e servo de Deus, que tem o
seu sacrifício atendido pelas Suas misericórdias. Perceba que ele não utiliza o altar que os
profetas profanos apresentaram o seu sacrifício o dia todo sem resultado. Pelo contrário, Elias
repara o altar do Senhor, que �cava no monte Carmelo, contudo, estava quebrado e sem uso.

Ele jamais usaria o deles, que tinha sido contaminado com as orações a Baal, mas encontrando
em ruínas um altar ali, que anteriormente tinha sido usado no culto ao Senhor, ele escolheu
reparar aquele, para insinuar a eles que ele não estava para introduzir nenhuma nova religião,
mas reviver a fé e a adoração ao Deus de seus pais e convertê-los ao primeiro amor que tiveram
e às primeiras obras que praticaram .4

A atitude de Elias foi a de um verdadeiro servo de Deus que não se embaraça com ofertas
novas, mesmo que estas pareçam belas. Ele orou ao Senhor com fé e com a certeza que Deus se
manifestaria para vergonha daqueles que ousavam a seguir a Baal, e para mostrar a Israel que
não existe ninguém como o Senhor (1 Sm 2.2).

A sua oração não foi longa, pois ele não usou vãs repetições nem pensou que por muito falar
seria ouvido; mas ela foi muito séria e serena, e mostrou que a sua mente estava calma e
tranquila, e longe do ardor e das desordens em que se encontravam os profetas de Baal.
Embora ele não estivesse no lugar designado, escolheu a hora prescrita da oferta de manjares,
para testi�car com isso sua comunhão com o altar em Jerusalém. Embora ele esperasse uma
resposta por fogo, ainda assim aproximou-se do altar com coragem, e não temeu aquele fogo.
Ele dirigiu-se a Deus como o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, colocando fé na antiga
aliança de Deus, e lembrando o povo também da sua relação com Deus e com os patriarcas .4

Destaque
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Elias se preparou para enfrentar os profetas, reparou o altar e, principalmente, suplicou o
favor de Deus misericordioso. O profeta con�ou absolutamente na misericórdia divina. Esse
episódio revela que quando exercitamos a nossa fé e con�ança no Senhor, Ele responde nossas
orações e nos livra de qualquer adversidade […] para ver o milagre de Deus é preciso exercitar
a fé. É preciso orar incessantemente, perseverantemente. Perseverar em oração também
signi�ca perseverar em fé. Deus é misericordioso e se o nosso propósito estiver alinhado com o
dEle, veremos o seu milagre .1

ELIAS EM HOREBE

Elias experimentou as profundezas da fadiga e do desânimo logo após suas duas grandes
vitórias espirituais: a derrota dos profetas de Baal e a resposta de sua oração que pedia chuvas.
O desânimo frequentemente aparece após grandes experiências espirituais, especialmente as
que exigem esforço físico ou envolvem grandes emoções .2

Muitas vezes aparentamos ser fortes, contudo, entendemos que dentro de nós existem grandes
fragilidades que nos acometem tentando nos fazer parar. Elias é um exemplo disso, pois após
os milagres ocorridos em sua vida, principalmente por causa do zelo pelas coisas de Deus, ele
se depara deprimido e exausto, pedindo que Deus tirasse a sua vida (1 Rs 19.4).

Como seres humanos somos suscetíveis à desanimar na caminhada, principalmente quando
pensamos que o nosso esforço tem sido empregado sem uma �nalidade aparente. A obra de
Deus, em algumas vezes, pode se apresentar diante de nós como um fardo pesado demais para
se carregar, o que nos faz querer esmorecer na caminhada de fé.

Mas devemos entender que Deus conhece muito bem as nossas fragilidades e limitações, e que
sempre estará pronto a responder as nossas orações e nos sustentar com as Suas poderosas
mãos. Pois como Ele mesmo disse ao apóstolo: “A minha Graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza” (2 Co 12.9). Deus sempre estará ao nosso lado dando forças para
prosseguir mesmo nos dias em que parecer impossível avançar na caminhada.
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Destaque

O profeta Elias se mostra exausto diante dos muitos embates espirituais. A angústia fez com
que ele desejasse a morte. Mas de maneira miraculosa, Deus lhe respondeu milagrosamente.
Assim podemos a�rmar que Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois
eles fazem parte da nossa humanidade, mas nem por isso deixará de atender-nos .1

Para tirá-lo da depressão, Deus primeiramente deixou que ele descansasse e se alimentasse.
Então confrontou-o com a necessidade de retornar à sua missão – transmitir a mensagem
divina ao povo. Suas batalhas não estavam concluídas; ainda havia muito trabalho a fazer.
Quando nos sentimos fatigados após uma grande experiência espiritual, lembremo-nos de que
o propósito de Deus par a nossa vida ainda não está terminado .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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