TEMPO DE CELEBRAÇÃO: Vamos utilizar esses minutos iniciais para levantarmos entre nós pelo menos um motivo que cada

um tem a agradecer e celebrar a Deus nesta semana. Depois que cada um expor o seu motivo de gratidão, vamos ter uma oração
colocando todos diante de Deus.

QUANDO JOGAR A TOALHA PARECE A MELHOR OPÇÃO:
A experiência de extremo cansaço e exaustão é o contexto da nossa reflexão deste mês. E não podemos perder de vista que
quando se trata desta situação, nós que somos discípulos de Jesus, não somos imunes a ela. Vimos isso na vida de Moisés e
vamos seguir conversando mais detalhadamente disto na vida de Elias.

Texto bíblico: 1 Reis 19.1-9
O ministério profético de Elias acontece em meio a um Israel marcado por corrupção e idolatria, onde o rei Acabe é um fantoche
nas mãos de Jezabel. Neste contexto, a primeira tarefa que Deus delega a Elias é anunciar ao rei Acabe que, por causa da
idolatria, Israel passaria por um período de grande seca. Em seguida Deus cuida de Elias através de duas situações improváveis:
a primeira através de corvos e a segunda através de uma viúva. Assim, um padrão é estabelecido: DEUS DIZ + ELIAS OBEDECE
= DEUS CUIDA. Em seguida Elias é enviado novamente a Acabe, desta vez para anunciar o fim do período de seca. No palácio
de Acabe ele encontra Obadias, um alto funcionário do governo que tem utilizado de sua posição para proteger 100 profetas do
Senhor da perseguição. Após este encontro, temos o registro da vitória pública de Elias contra 450 profetas de Baal. Por conta
desta vitória, Jezabel ameaça a vida de Elias. A partir daí, um novo padrão é estabelecido: ELIAS É AMEAÇADO + ELIAS FOGE
= DEUS QUESTIONA.

1. Diante da ameaça de Jezabel, Elias opta pelo isolamento em meio ao deserto ao invés de recorrer a Obadias
e integrar a comunidade de profetas.
a.
b.
c.

Diante das adversidades você tem optado pela Comunidade de discípulos ou pela solidão?
Qual o valor da comunidade em momentos de dificuldades na nossa vida?
Compartilhe com o grupo alguma situação em que você viveu o apoio da comunidade e o que isso
significou para você.

2. O cuidado de Deus na vida de Elias se manifesta de forma sensível à necessidade, envolve carinho e respeita
o processo.
a.

b.

Diante das adversidades do momento, qual tem sido a sua necessidade primeira? E como Deus tem
lhe dado com ela?
Muitas vezes o processo de cuidado de Deus com relação às adversidades que enfrentamos envolve
um longo processo, nestes casos como você tem lidado?

3. Elias apresenta uma visão distorcida sobre os fatos, onde ele se vê como único fiel a Deus em meio ao
estado de idolatria. Neste cenário, Deus lida com Elias, mas ao mesmo tempo lhe dá uma tríplice missão.
a.
b.

O que Deus realmente quer que você faça? Você já conseguiu responder essa pergunta?
Como que o seu engajamento, na missão que Deus lhe deu, faz parte do processo de cuidado de Deus
para com você?

TEMPO DE ORAÇÃO: Vamos utilizar esses minutos finais para levantarmos os nossos pedidos de oração e termos um tempo
para orar uns pelos outros, nos lembrando de pedirmos pelo grupo a sabedoria de Deus para reorganizarmos a nossa vida diante
da missão a qual Deus nos chamou a viver.

