NÃO EXISTEM SUPER-HERÓIS
TEXTO: 1 Reis 19:1-13
1 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos
aqueles profetas à espada.
2 Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: "Que os deuses me
castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que
você fez com a deles".
3 Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu
servo
4 e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se
debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida;
não sou melhor do que os meus antepassados. "
5 Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse:
"Levante-se e coma".
6 Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas
quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
7 O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: "Levante-se e coma, pois a sua viagem
será muito longa".
8 Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou
quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus.
9 Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: "O que
você está fazendo aqui, Elias? "
10 Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos. Os
israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus
profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matarme".
11 O Senhor lhe disse: "Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor
vai passar". Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as
rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve
um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
12 Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do
fogo houve o murmúrio de uma brisa suave.
13 Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da
caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias? "
INTRODUÇÃO:
Crescemos vendo super-heróis na TV, eles eram perfeitos com seus poderes.
• A humanidade busca homens perfeitos, que nunca erram.
• Crescemos, mas continuamos, buscamos esses super-heróis. Cobramos daqueles
que são autoridades sobre nós, uma perfeição sob humana. Líderes Pastores,
Chefes, professoras, e principalmente os nossos pais.
• Não suportamos ou não sabemos lidar com o erro de quem estão sobre nós, às
autoridades.
• Tudo isso, não justifica as falhas, os erros. E não tira a responsabilidade dos erros
das pessoas. Existe uma diferença entre erro moral e erro comportamental
(comportamentos que adquirimos ao longo da nossa vida)

• Mas este sermão serve para alertar, para estimular o amor e o perdão e considerar
aqueles que são líderes sobre as nossas vidas. Além disso, evita que alguns crentes
saiam da igreja por decepções.
• Contexto do texto:
• Elias era profeta de Israel
• Acabe e Jezabel eram reis em Israel
• Baal era o deus adorado.
• No capítulo 18:20 conta a história de Elias e profetas de Baal.
• No Capítulo 18:40 conta história que Elias orou para que viesse chuva sobre a terra.
• Elias era um homem de Deus que foi usado por Deus de uma forma maravilhosa.
• Ele foi arrebatado, não morreu – II Reis 2:9
• Quando analisamos a história deste homem de Deus, parece que não conseguimos
ver erro.
1. CADA UM TEM SEU LIMITE. Versos 1 a 4
• Jezabel ficou sabendo de tudo que Elias fez no monte Carmelo com os profetas de
Baal. Ela mandou dizer a ele que iria dar o troco.
• Com muito medo Elias foge para Berseba, ele andou aproximadamente 210 km e
depois foi o deserto.
• Lá ele assentou debaixo de um zimbro, pegou um sobra, e pediu a morte.
• Elias afinou para Jezabel. Ele se sentiu só. E errou em não confiar em Deus.
• Muitas vezes cobramos que as pessoas não errem. E quando elas erram não
aceitamos
• Líderes, Pastores - se decepcionam e até desviam por causa dos erros. A Bíblia diz
em Jeremias 17:5 “Maldito o homem que confia no homem”.
• Outra coisa que acontece é que achamos que os líderes são perfeitos, como superheróis.
• Pais - Alguns magoam com palavras, ficam muito nervosos, fazem diferença entre
os irmãos. Cobram demais, exigem tudo (estudo, casa, trabalho, irmãos).
• Além disso, descontam em problemas pessoais nos filhos.
• Nunca tem tempo para estar com os filhos, substitui a companhia dos filhos por
outras coisas.
• Quero outro pai, outra mãe. Não aguento mais meus pais, não quero morar em casa.
• Então o ódio, a raiva, o rancor e magoa tomam conta do coração.
• Professores, Patrões – com esses não temos tanta relação. Mas temos muitas
dificuldades, pois eles também erram. Falam sem saber ficam de marcação.
2. PROCURE CONSIDERAR. Versos 5 a 8
• Elias teve seu limite
• Deus buscou ajudá-lo no momento de agonia
• 1º anjo tocou e deu comida
• 2º anjo do Senhor veio para mandar Elias comer e beber (sua função era proteger e
salvar)
• Essa parte do texto mostra o cuidado, o zelo e a paciência de Deus com ele.
• Procure compreender os limites, cada um tem o seu. Entender, considerar, passar
por cima.
• Algumas coisas a considerar:

a) Busque entender o momento (crise financeira, problema no trabalho, TPM,
pressão, tristeza)
b) Você também erra, porque eles não podem errar
c) Busque considerar a história (familiar, as formas de amor que recebeu, sofrimento
da vida, problemas em casa)
d) Procure enxergar as coisas boas também.
e) Quando consideramos algumas para entender o outro, você entende a linguagem
de amor, e outras coisas como de maneira cobrar de amor e alguns defeitos.
f) Não é fácil ser mãe, pai, padrasto, madrasta, líder, pastor, professor, patrão.
3. PERDÃO E AMOR. Versos 9 a 13
• Depois de tudo, Deus ainda fala com Elias
• Elias foi para Horebe, mandado por Deus. Ele é levado para que Deus se revelasse,
e assim ele iria voltar aos momentos de origem do seu ministério como profeta.
• Deus se revela a Elias através de um ciclo suave.
• Deus não queria que Elias estivesse naquela situação.
• O amor e o perdão são marcas fortes na atitude de Deus com Elias.
• “O amor encobre as multidões de pecados”.
• Existem coisas que só o amor e o perdão podem resolver.
• Encarar, discutir, ódio, rancor, responder mal, não resolve.
• Ame apesar do erro. Pai, mãe não deixam de ser seus pais por causa dos erros.
• Líderes, pastores, professores não deixarão de ser autoridades por causa do erro
deles.
• As autoridades não aguentam tudo, como você também. Mesmo que às vezes eles
se mostram como super-heróis.
• Se coloque um minuto no seu lugar, e você será um pouco mais compreensivo.
CONCLUSÃO:
• Como tem sido a minha relação com as autoridades que tenho em minha vida?
• Será que tenho buscado nas autoridades que tenho uma atitude de super-heróis?
• Seja mais compreensivo, paciente, amoroso, considere algumas coisas.
• Perdão e amor são atitudes que devem ser presente na sua relação com as pessoas.
• A cura para qualquer dor e trauma familiar passa pelo perdão.
• Os maiores problemas que temos são dentro família. Se você crescer, busque o
perdão como remédio.

