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Sustentando a Palavra Profética 
 

1 Reis 17 
 

Introdução: a Palavra de Deus é alimento para os seus filhos. Uma palavra liberada por Ele é o 
suficiente para transformar a nossa vida. Entretanto, quando recebemos do Senhor uma 
palavra, entendemos que muitos serão os desdobramentos. Ela exigirá de nós atitudes e 
posturas a fim de que se cumpra e alcance o seu objetivo. Nessa semana, veremos um pouco 
da história de Elias, um profeta tremendo que foi usado por Deus em Israel num tempo de 
apostasia. Com base na experiência desse profeta, veremos alguns aspectos da palavra 
profética que devem ser observados por nós.  

 
1. O preço de sustentar a profecia – em primeiro lugar, temos que entender que há um preço a 

ser pago quando estamos debaixo de uma palavra profética. Elias disse que não iria chover, e 
realmente não choveu mais. Porém a seca não atingiu somente aqueles que andavam 
distantes de Deus. Ele, como profeta, não ficou livre dos efeitos da estiagem, e enfrentou as 
mesmas dificuldades que os demais habitantes de Israel. Muitas vezes, seremos provados 
exatamente naquilo que falamos. São promessas que fazemos, são promessas que recebemos 
de Deus, mas que exigem de nós o compromisso com o que foi dito. Infelizmente, muitos não 
permanecem na esperança, e, por isso, não alcançam o resultado 
 

2. Quem sustenta a profecia, Deus sustenta – em segundo lugar, destacamos o compromisso 
que Deus tem com aqueles que se dispõem a sustentar a profecia. Deus orienta o profeta, e 
ele vai para as torrentes do Querite, onde das fontes bebeu água, mas, de modo sobrenatural, 
pela manhã e ao anoitecer corvos traziam pão e carne para Elias. O profeta entendeu que 
tanto o natural, como o sobrenatural estavam a serviço de Deus para sustentá-lo. Ele comia 
do que os corvos traziam, mas bebia da água que corria naturalmente. Às vezes, nos negamos 
a usar o que é natural, queremos que Deus faça tudo sobrenaturalmente. Precisamos 
entender a diferença entre o que Deus deve fazer e as providências que devemos tomar. 
Neste caso, ir até a fonte para beber água, era responsabilidade de Elias. 

 
3. Deus usa o improvável pra nos sustentar – em terceiro lugar, devemos estar abertos para 

que possamos receber os recursos de Deus, pois se estivermos fechados nos nossos 
preconceitos, não entenderemos o seu caminho. Depois de Querite, com o agravamento da 
seca, Deus diz ao profeta que ele deveria ir para Sarepta, onde uma viúva falida e depressiva, 
com pensamentos de morte, seria usada para sustentá-lo.  

 
Deus usou o improvável para sustentar o seu servo. Fez com que ele fosse humilhado ao ser 
sustentado por uma viúva. Por isso, não devemos desprezar as coisas pequenas, Deus pode 
fazer com que elas se tornem bênçãos para nós. Quem sabe o lugar onde você se encontra 
hoje, não seja o lugar dos seus sonhos. Quem sabe você até mesmo se sente humilhado com 
essa situação, mas se foi Deus quem proporcionou isso, saiba que você está perto do milagre. 

 
4. Deus transforma o sustentado em sustentador – o quarto aspecto é a capacidade de Deus 

em transformar o socorrido em socorro. Ele fez com que Elias se transformasse em bênção 
para a viúva. A princípio o profeta aparece como uma pessoa frágil que precisa de ajuda, 
depois ele surge como um instrumento poderoso de Deus. Quem sabe Deus enviou você para 
um lugar onde as pessoas não lhe dão crédito, e você tem sido socorrido lá. Não se 
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envergonhe, Deus quer exaltar o nome dele levantando você nesse lugar. Você pode durante 
um tempo passar pela humilhação, mas quando Deus manifestar sua glória, você será 
honrado e respeitado. 

 
5. Deus ouve e atende a voz de quem sustenta a profecia – em quinto lugar, aprendemos que 

aqueles que permanecem na Palavra profética, serão ouvidos por Deus. Quando o filho da 
viúva morre, a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor e Ele atendeu a voz do profeta (22). No 
verso 24, a mãe do menino reconhece que ele era homem de Deus, e que a palavra do Senhor 
na boca do profeta era verdade. Portanto, vale à pena sustentar a palavra da profecia, pois o 
preço que pagamos é bem menor que o benefício que recebemos. Pela nossa fidelidade à 
Palavra, Deus responderá as nossas orações e todos reconhecerão a nossa identidade de 
servos do Senhor. 
 


