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Crises, Profetas e Comandos 
 

1 Reis 17:8-16 

 
Introdução: as crises fazem parte da história humana. Volta e meia nos vemos em meio às 
lutas e dificuldades. Entretanto, mesmo sabendo disso, dificilmente nos acostumamos aos 
tempos difíceis. É óbvio que queiramos os tempos de paz, e nada há de errado com isso. 
Porém, sabemos que, na prática, a vida não é assim. Por isso, temos que estar preparados para 
enfrentar as dificuldades que aparecem a nossa frente. 

 
Em 1 Reis 17, encontramos um quadro que ensina como nos comportar quando enfrentamos 
esses tempos menos favoráveis. Ali encontramos um tempo de escassez terrível – devido a 
uma seca profetizada pelo profeta Elias –, e uma viúva que iria fazer a sua última refeição com 
seu filho e pronta para morrer em seguida. Diante de uma perspectiva tão negativa, Deus 
realiza um milagre tremendo, sustentando aquela casa no tempo da miséria.  

 
Usando esse episódio como base da nossa meditação, veremos como podemos vencer as 
crises. Vejamos, então, o que devemos ter em mente em tempos difíceis.  

 
1. Tempos oportunos para milagres – em primeiro lugar, entendemos que esses tempos 

oportunizam o milagre de Deus. Por mais que não queiramos enfrentar dificuldades,  Deus usa 
as lutas para manifestar a sua Glória. Aprendemos com as crises e vemos o grande amor do 
Senhor por nós, pois é nessas horas que Ele nos socorre com o seu sobrenatural. Portanto, se 
você está enfrentando algum tipo de dificuldade, mesmo que isso possa lhe incomodar, ou até 
mesmo lhe tirar o sono, saiba que Deus é Poderoso para fazer além de tudo que você crê e 
espera. Creia nisso, e você verá a mão de Deus operar um grande milagre em seu favor!  

 
2. Deus usa o improvável – em segundo lugar, temos que vencer qualquer tipo de 

preconceito que possa nos amarrar, porque em meio às crises, Deus pode usar o improvável 
para fazer milagres. No verso 9, Deus diz para Elias que ele deveria ir para Sarepta e se 
demorar lá, porque Ele já havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Deus é tão Poderoso 
que, ao contrário dos homens, Ele procura as coisas mais fracas e improváveis para realizar os 
milagres. Enquanto nós estamos correndo atrás daquilo que é forte e pode nos oferecer 
segurança, Deus usa coisas fracas para nelas manifestar o seu poder. Nesse caso, Deus usou 
uma viúva falida, sem nenhum recurso para sustentar o profeta. 

 
3. A lógica humanista tem que ser vencida – em terceiro lugar, para vermos os 

milagres de Deus temos que vencer a nossa mente humanista. No verso 13, depois que a viúva 
disse que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite e com isso iria fazer a 
última refeição para ela e seu filho, Elias diz que ela deveria fazer o que havia dito, porém 
deveria fazer primeiro um bolo pequeno para ele e depois fazer para ela e seu filho. A lógica 
humanista reprova um comando desses. A nossa razão não pode aceitar uma orientação desse 
tipo. A princípio, podemos qualificar o pedido do profeta de desumano, podemos até mesmo 
qualificá-lo de oportunista. Entretanto, sabemos pelo texto bíblico que o bolo que a mulher fez 
para Elias foi a primícia que desatou o seu sustento no mundo espiritual.   

 
4. O medo tem que ser vencido – no verso 13, Elias diz para a mulher não temer. Existia 

uma perspectiva de morte e destruição sobre sua casa. Na sua ótica, ela e seu filho fariam a 
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última refeição e morreriam, porque, aos olhos humanos, não havia saída. Quando somos 
pressionados por circunstâncias que parecem ser irreversíveis, o medo pode tomar conta da 
nossa alma.  

 
É nesse tempo que devemos permanecer firmes na Palavra que recebemos de Deus. O medo 
da alma é vencido pela promessa que recebemos. Por isso, no verso 14, o profeta libera sobre 
a vida da viúva a Palavra de Vitória sobre o decreto de morte que pairava sobre a sua cabeça: 
“A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que 
o Senhor fará chover sobre a terra”.  

 
5. Autoridade e coragem profética são necessárias – em quinto lugar, em meio às 

crises, precisamos de autoridade e coragem profética. No verso 16, a Bíblia diz que “da panela 
a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou; segundo a palavra do Senhor, por 
intermédio de Elias”. O texto diz que a palavra foi do Senhor, mas Elias teve que ter coragem e 
autoridade para liberá-la. Portanto, no tempo da luta, busque a Palavra de Deus, o seu Rhema, 
e declare com toda autoridade, porque quadros sombrios são vencidos com liberação 
profética. Não se intimide, pois a Palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer 
situação! 

 
6. Vencemos com a obediência – em último lugar, entendemos que crises são vencidas 

quando obedecemos comandos. O verso 15 diz que “a mulher fez segundo a palavra de Elias”. 
Essa declaração é interessante porque a Bíblia diz que ela não fez segundo a Palavra de Deus, 
mas segundo a palavra do profeta. Se não acreditarmos naqueles que nos lideram, 
perderemos muito do que Deus quer fazer em nossa vida.  

 
Não falamos em obediência cega, porque a Bíblia será sempre a luz e o padrão que nos trará 
clareza sobre os comandos que recebemos. Todavia, é inegável que Deus usa homens para nos 
guiar (Hb 13:17). Se aquela viúva tivesse questionado a ordem de Elias, certamente ela e seu 
filho teriam morrido antes do tempo. O que de fato liberou a bênção sobre a sua vida foi a sua 
obediência.  


