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Provavelmente ao ler a história de 
Elias, você se deparou com muitas 
maravilhas que ele realizou através 
do poder e da autoridade que Deus 
dispensou sobre sua vida. Além disso, 
certamente você já ouviu falar sobre os 
corvos que Deus enviou para alimentar 
ao profeta enquanto esteve isolado 
e escondido.  Porém, a provisão que 
Elias viveu em sua vida foi muito além 
desse momento, ele viveu e usufruiu 
da provisão divina em diversas áreas 
de sua vida.

Além da provisão de Deus na ocasião 
em que o profeta foi alimentado pelos 
corvos (1Reis 17.2-6), Elias também re-
cebeu ordens divinas para ir até uma 
cidade chamada Sarepta para ser sus-
tentado por uma viúva que lá morava 
(1 Reis 17.8-15), é interessante porque 
esta viúva aparentemente não tinha co-
mida suficiente para ele, mas através de 
Elias, Deus fez multiplicar a farinha e o 
azeite da viúva. 
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Há ainda uma situação curiosa, em 
que vemos claramente a mão de Deus 
sobre Elias lhe dando uma capacida-
de sobrenatural para correr adiante de 
Acabe na velocidade de seu carro (1 Reis 
18:45-46), também podemos ver  Deus 
sustentando Elias e lhe dando alimento 
e água enquanto ele estava na caverna 
(1 Reis 19.4-8).

Qual foi o segredo de Elias? Elias bus-
cou praticar os propósitos que Deus ti-
nha para sua vida, sempre buscou viver 
no centro da vontade de Deus! Este é o 
maior segredo que leva qualquer crente 
a viver da providência de Deus, é crer 
que Deus está cuidando de tudo e por 
isso você pode ir e fazer tudo o que ele 
manda.

“Não andeis, pois, inquietos, dizen-
do: Que comeremos ou que beberemos 
ou com que nos vestiremos? [...] Mas 
buscai primeiro o Reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas essas coisas vos se-
rão acrescentadas.” Mt 6.31 e 33.

Elias, um homem 
comprometido 
com Deus
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