“Volte lá Sete Vezes”
Uma narração de 1 Reis 18:41–45; uma lição sobre oração.
“Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a
terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus
frutos.” (Tiago 5:17–18 NVI).

Elias orou para que chovesse de novo:
Depois de mais de três anos de seca, quando nem uma única gota de chuva caia sobre a terra, Elias
subiu ao monte Carmelo, prostrou-se por terra, e orou desesperadamente por chuva. Depois que
orou, disse ao seu servo:
-- Vai depressa e olha na direção do mar, e depois volta para me dizer o que está acontecendo com o
tempo.

O servo foi correndo olhar. Mas voltou despontado e disse a Elias:
-- Não aconteceu nada, meu senhor!
Elias, porém, não desistiu. Continuou a orar e depois pediu para o servo ir olhar de novo. O servo foi lá
sete vezes.1
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1 Reis 18:42–43

Na sétima vez, o servo voltou todo entusiasmado, dizendo:
-- Vi uma pequena nuvem subindo do mar. Uma nuvem que parece a mão de um homem.
Era um sinal de que as orações de Elias haviam sido respondidas!2
Elias sabia que a seca havia terminado e que estava se aproximando uma grande chuva! E choveu mesmo!
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1 Reis 18:44–45

Elias era apenas um homem, fraco e humano como nós, com sentimentos como os nossos, mas suas
orações fizeram milagres! E as suas também podem fazer!
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