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Texto Áureo: 
 

1Rs. 18.38 

  

38 Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda 

lambeu a água que estava no rego. 
 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

1Rs. 18.22-24,26,29,30,38,39;19.8-14 

 

1Rs. 18 

 

22 Então, disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 

quatrocentos e cinquenta homens. 

 

23 Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em 

pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu preparei o outro bezerro, 

e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 

 

24 Então, invocai o nome do vosso deus, e eu invocarei o nome do Senhor; e há de ser que o 

deus que responder por fogo esse será Deus. E todo povo respondeu e disse: É boa esta palavra. 

 

26 E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam; e invocaram o nome de Baal, desde a 

manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem 

respondesse; e saltavam sobre o altar que se tinha feito. 

 

29 E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se 

oferecesse; porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 

 

30 Então, Elias disse a todo povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e reparou 

o altar do Senhor, que estava quebrado. 

 

38 Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda 

lambeu a água que estava no rego. 

 

39 O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor 

é Deus! 

 

1Rs. 19 
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8 Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou quarenta dias 

e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. 

 

9 E ali entrou numa caverna e passou ali a noite; e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe 

disse: Que fazes aqui, Elias? 

 

10 E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de 

Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada; 

e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma tirarem  

 

11 E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava 

o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas 

diante da face do Senhor; porém o Senhor não estava no vento; e, depois do vento, um 

terremoto; também o Senhor não estava no terremoto; 

 

12 e, depois do terremoto, um fogo; porém também o Senhor não estava no fogo; e, depois do 

fogo, uma voz mansa e delicada. 

 

13 E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se 

à entrada da caverna; e eis que veio a ele uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? 

 

14 E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os 

filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas 

à espada; e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma tirarem. 
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