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Quebra-gelo (5 min)
Você já passou por um tempo de caverna?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento da 
Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
1 Reis 19:9-16

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Elias havia passado por diversas situações em seu ministério. O 
capítulo 18 de 1 Reis narra como ele confrontou o rei Acabe, convocou todo o 
Israel e os profetas de Baal no monte Carmelo, desafiou os profetas pagãos e 
orou por chuva em Israel depois de anos de terrível seca. E agora ele estava 
sendo perseguido, pois queriam matá-lo,a mando de Jezabel. Elias fugiu e foi 
parar dentro de uma caverna. Nesse momento, o verso 9 diz que “a palavra do 
Senhor veio a ele: ‘O que está fazendo aqui, Elias?’”
 Elias respondeu. O profeta estava cansado. Ele rasgou o coração 
naquele momento: falou sobre a incredulidade do povo, sobre a morte dos 
profetas, sobre a solidão e sobre a ameaça de morte.
 No verso 9, “palavra”, em hebraico, significa “palavra” mesmo, mas 
também pode significar “algo ou alguma coisa”. Nesse momento de caverna, 
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quando estamos no lugar do cansaço e rasgamos nosso coração, a palavra do 
Senhor deve nos visitar. É ali, prostrados, que iniciamos um diálogo com essa 
palavra, com o Espírito Santo, esse “algo” a mais.
 Depois de rasgar o coração, ele ouviu: “Saia e fique no monte, na 
presença do Senhor, pois o Senhor vai passar (v. 11). Antes mesmo de o Senhor 
passar, ele já estava ministrando, orientando Elias.
 Por vezes, esperamos ouvir conselhos de muitas pessoas, mas no 
nosso lugar de cansaço, o que precisamos mesmo é rasgar nosso coração 
ouvir a palavra do Senhor falar.

Reflexão
1. De que maneira Deus pode se revelar a você em tempos difíceis?
2. Como agir a fim de que os problemas não o impeçam de perceber a presença 

de Deus nos pequenos detalhes da vida?
3. Há alguém em sua vida que está passando por um tempo de caverna? Como 

você pode ajudar essa pessoa?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra em nossas 
redes sociais e nosso site.
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