
“O SENHOR ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu.”
1 Reis 17:22 (NVI)

Através de suas orações, Elias ajudou a salvar um menino. Elias também

se levantou contra o malvado rei Acabe e sua malvada esposa Jezabel,

e todos os falsos profetas de Baal. Deus mostrou o Seu poder contra 

os profetas de Baal quando ateou fogo ao sacrifício de Elias, embora a 

lenha e a oferta estivessem molhadas. 

PONTOS FORTES 

•  Elias entendeu e creu no poder do Deus de milagres.

•  A terra passou por uma terrível fome por muito tempo e Elias disse

   a uma viúva que Deus ajudaria a ela e seu filho, que a farinha na

   vasilha e o azeite na jarra nunca acabariam porque Deus as manteria

   cheia milagrosamente.

•  Um dia o filho desta viúva morreu e Elias orou a Deus para deixar

   o menino viver. Deus fez um milagre e o trouxe de volta à vida. 

•  Elias podia correr em velocidade sobrenatural. Um dia, o poder de

   Deus veio sobre Elias e ele conseguiu correr à frente da carruagem

   de Acabe.

A AMIZADE DE ELIAS COM DEUS

•  Elias realmente amava a Deus e ouvia a Sua voz. Deus fez muitos

   milagres na vida dele. 

•  Às vezes, Deus até enviava corvos para lhe trazer comida e um

   anjo para alimentá-lo.

•  Oficialmente, Elias nunca morreu, mas foi direto para o céu através
   de um redemoinho para estar com Deus.
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ATITUDE HEROICA

•  Elias foi um dos profetas especiais de Deus. Eleera

  da cidade de Tishbe, em Gileade.

•  Elias avisou o rei Acabe que não haveria chuva na
  terra de Israel por muito tempo por causa de toda

  a maldade que havia lá.

•  Elias era um homem peludo que usava um cinto de

  couro. 

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas
o Senhor do meu coração hoje.
Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


