
Oração parte 4 
Como sobreviver em tempos de crise. 

1 Reis Capítulo 17 Versículo 1 á 24 
 

Há algumas lições importantes sobre como viver em tempos de crise: 
 
Obediência à orientação de DEUS. 
DEUS não desampara seus filhos, principalmente em tempos em 
momentos de crise.  

2. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias:  3. “Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão.  8. Então a palavra do Senhor veio a Elias:  9. “Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida”.   
Dependência da providência divina. 
DEUS sustenta seus filhos em tempos de crise. 

3. “Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão.  4. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá”.  5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá.  6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho.   
Quando uma porta se fecha é porque DEUS está abrindo outra. 
Depois de um ano sendo sustentado por uma fonte natural (riacho) e uma 
fonte sobrenatural (corvo), o sustento acabou, mas DEUS abriu outra 
porta. 

9. “Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida”.   
Creia que DEUS sempre pensa antecipadamente em como suprir as 
nossas necessidades. 
DEUS ainda da ordens a corvos e viúvas em nosso favor. 
 
 



 Fidelidade total a DEUS. 
Elias obedece sem questionar.  

10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: “Pode me trazer um pouco d’água numa jarra para eu beber?” 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: “Por favor, traga também um pedaço de pão”. 12. Mas ela respondeu: “Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos.”       13. Elias, porém, lhe disse: “Não tenha medo. Vá para casa e faça o que.            disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para.  mim, e depois faça algo para você e para o seu filho.  
Na verdade DEUS não só estava provando a fé do profeta, mas também 
da viúva e seu filho. 
O primeiro pedaço deveria para cumprir a vontade de DEUS. 
Era um teste de fidelidade total a DEUS  
Mateus Capitulo 6 versículo 33 á 34 

33. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas 
lhes serão acrescentadas.  
34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias 
preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.  

 Confiança nas promessas de DEUS. 
Em tempos de crise precisamos nos apropriar das promessas. 

14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’ ”.   
Podemos tirar três lições desse versículo: 
Quem fez a promessa: o DEUS de Israel. 
O conteúdo da promessa: a farinha da panela não se acabará e o 
azeite da tua botija não faltará.  
A duração da promessa: até o dia em que o SENHOR fizer chover 
sobre a terra. 


