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1ª AULA DO SEMINÁRIO  
SLIDE 1 

Fp 3:1b – “... Não me aborreço de escrever-vos as mesmas 
coisas, e é segurança para vós.” 
 
Introdução: 

Nosso Pai celestial enviou seu Filho Jesus para dar sua 
vida por nós e isso é a nossa segurança neste mundo em 
que vivemos. 

 

  
SLIDE 1 
 

Se um navio não tiver uma âncora para prendê-lo 
enquanto não estiver em viagem, ele vai ficar sujeito às 
ondas fortes, grandes, que o levarão para lugares onde o 
piloto não quer. 

 

SLIDE 3 
 

 

  A âncora fixa, firma, o navio e dá segurança. 

 

 

 

 

SLIDE 4 
 

Se um carro, ônibus ou qualquer veículo não tiver freio, 
numa estrada ou trânsito, numa ladeira, ele terá muitos 
problemas. É perigoso, as pessoas ficam cheias de medo, 
assustadas. O freio é uma segurança. 

O Senhor quer nos ensinar algo muito importante sobre 
segurança no Deus vivo. 

Quantas vezes perguntamos às pessoas ao nosso lado: 
Você está seguro da sua salvação? 

As respostas são várias: - Não! Nem sei o que é isto. Outros dizem: Acho que se eu for 
bonzinho eu vou ser salvo. Outros dizem: Ninguém pode saber, ter certeza que está salvo. 

A SEGURANÇA NO SENHOR

NOSSO PAI CELESTIAL ENVIOU SEU FILHO JESUS 

PARA DAR A SUA VIDA POR NÓS E ISTO É SEGURANÇA
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Bem, vamos perguntar ao piloto do navio se ele está seguro para navegar sem a 
âncora. Ele vai dizer logo: Não! O navio ficará à deriva, isto é, vai ficar sem firmeza, sem 
segurança. 

SLIDE 5 

Jesus é a nossa âncora. Ele nos dá 
segurança neste mundo tão instável como as 
ondas do mar. 

E ao chofer do carro: O senhor está seguro 
dirigindo um veículo sem freio? Não. 

O Espírito Santo é a nossa segurança, nosso 
freio que impede de andarmos soltos, sem 
orientação neste mundo. 

O Senhor Jesus se preocupou conosco e 
quando voltou para o céu, Ele disse: “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos 
tenho dito.” Jo 14:26. 

SLIDES 6 E 7  

TEMOS O PAI, O FILHO TEMOS O PAI, O FILHO 

E O ESPIRITO SANTO E O ESPIRITO SANTO 

TRABALHANDO POR NOSSA TRABALHANDO POR NOSSA 

SEGURANSEGURANÇÇAA

 

Que bênção termos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando para nos 
deixar seguros, não soltos, perdidos! 

Vamos aprender mais sobre “Segurança do Servo” através de servos que nas lutas 
tiveram vitórias porque estavam seguros, certos, que 
Deus os guardaria de todo mal. 

 

 

SLIDE 8, 9 E 10  

CANTAR  O HINO NESTE DIA ESPECIAL 

 

 

 

 

NESTE DIA ESPECIALNESTE DIA ESPECIAL

NESTE DIA ESPECIAL, NESTE DIA ESPECIAL, 

VOU LHE APRESENTAR JESUS,VOU LHE APRESENTAR JESUS,

QUE DISSIPA TODO O MAL QUE DISSIPA TODO O MAL 

E FAZ RAIAR EM NE FAZ RAIAR EM NÓÓS SUA LUZ.               S SUA LUZ.               
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ELIAS, O PROFETA DE DEUS 

Slide 11  texto - I Reis 16:29 – “E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel 
no ano trigésimo oitavo de Asa, rei de Judá; e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em 
Samaria, vinte e dois anos.” 

 

Slide 12 

Elias viveu no tempo em que reinava em 
Israel um rei chamado Acabe. Ele casou-se com 
uma princesa chamada Jezabel e ela era filha de 
um rei idólatra, de um pais ímpio que adorava 
ídolos como Baal. Jezabel era muito má, não era 
serva de Deus e Acabe fez um bosque e lá colocou 
o ídolo Baal. 

Como podia um rei que governava Israel 
fazer tal coisa? 

Muitos gostavam do pecado, então não se importavam em estristecer o Deus vivo e 
verdadeiro. 

 

Slide 13  

Mas havia servos fiéis e Deus estava vendo-os 
e orientando. Assim Ele conhecia Elias, que era 
profeta, ouvia Deus e falava com ele. Ele tinha 
segurança em Deus. 

 

 

 

 

DEUS FALA COM ELIAS 

SLIDE 14: I Reis 17:1 – “Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: 
Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem 
chuva haverá, senão segundo a minha palavra.” 

 

 

 

 

 

 

ACABE, UM REI MAU,  SE CASOU COM ACABE, UM REI MAU,  SE CASOU COM 

UMA MULHER IDUMA MULHER IDÓÓLATRA, JEZABEL LATRA, JEZABEL 
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SLIDE 15 

Deus falou para Elias: “Elias você vai falar para 
Acabe que, por causa da idolatria dele e da mulher 
dele, Eu vou fechar os céus e não haverá orvalho nem 
chuva sobre a terra por três anos.” 

Elias não teve medo de Acabe, deu o recado de 
Deus. 

Para Elias Deus disse: “Esconde-te porque Acabe 
vai querer te matar, mas eu te sustentarei.”  

 

SLIDE 16 

 

 

Elias foi para um lugar e se escondeu. 

Sim, mas quem dava comida a ele? 

Deus ordenou aos corvos que trouxessem de manhã e... 

 

SLIDE 17 

 

 

 ...à noite pão 
e carne e ele 

bebia água 
do ribeiro de 

Querite, que 
ficava 

pertinho do 
Rio Jordão, onde ele fez sua cabana, por certo. 

 

Já pensou se Elias fugisse de Deus com medo de Acabe, quem iria sustentá-lo? Mas o 
servo seguro em Deus não foge, obedece.  

 

SLIDE 18 

 

Assim foi sustentado até que a água do riacho 
secou. 
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Um dia Deus disse a Elias: “Agora a água acabou, vai para outro lugar onde eu já 
ordenei a uma mulher viúva que te sustente.” (1 Rs 17:8, 9). 

 

 

 

 

 

 

SLIDE19 

 

Qual era o projeto de Deus mandando o profeta para 
ser sustentado por uma mulher viúva e tão pobre? 

Mas ele já sabia, é para obedecer e ver o que Deus 
quer, é Ele quem sabe. Assim Elias foi para Sarepta de 
Sidom. 

Ao entrar na cidade onde morava a viúva, Ele a 
encontrou apanhando lenha e se dirigiu a ela: 

 

SLIDE 20 

I Reis 17:10 – “Traze-me, peço-te, num vaso um 
pouco de água que beba”. 

Coitado de Elias! Toda a terra estava tão seca e 
ele com sede naquele sol! 

I Reis 17:11 - “E, indo ela a trazê-la, ele a chamou 
e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão 
na tua mão. 

 

 

SLIDE 21 

 

Então ela respondeu: “Tenho somente um pouco 
de farinha na panela e um pouco de azeite na botija 
(pote). Estes cavacos que apanhei são para assar dois 
bolos, um para mim e outro para o meu filho, depois 
vamos morrer!” (I Reis 17:12). 

Era muito triste a fome e a sede, mas o profeta que 
tinha segurança na Palavra de Deus ordenou a ela que 
fizesse os bolos, mas primeiro desse a ele um pequeno 
e do resto faria para ela e para o  menino.  

...TRAZEM...TRAZEM--ME AGORA TAMBME AGORA TAMBÉÉM UM BOCADO DE PÃO NA M UM BOCADO DE PÃO NA 

TUA MÃOTUA MÃO””. I Rs 17:10. I Rs 17:10--1111

““TRAZETRAZE--ME, PEME, PEÇÇOO--TE, NUM VASO UM POUCO DE TE, NUM VASO UM POUCO DE ÁÁGUA...GUA...
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O profeta não era egoísta, ele obedecia à ordem de Deus. 

 

 

 

I Reis 17:13 – “E Elias lhe disse: Não temas; ...” 

SLIDE 22 

Ela obedeceu, porque creu na voz profética do 
servo do Deus de Israel. E assim ele lhe disse: 

 “... A farinha da panela não se acabará, e o azeite 
da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê 
chuva sobre a terra”. (I Reis 17:14). 

Era tão estranho que Deus mandasse justamente 
uma mulher viúva e tão pobre sustentá-lo! Mas o 
projeto de Deus era abençoar aquela  mulher, seu filho 
e o próprio Elias.  

SLIDE 23 

 

Hoje o mundo está: 

 Sem orvalho, sem chuva 

 Sem pão, 

 Sem azeite 

O servo de Deus tem o orvalho do Espírito 
Santo, que é o consolo para nós. 

 

Há crianças, intermediários e adolescentes que são servos de Deus, confiam nele e Ele 
os sustenta, porque conhece as dificuldades de lares divididos, muitas vezes apenas um dos 
pais permanece fiel ao Senhor, o outro abandonou o lar, mas o Senhor Jesus está ao lado 
dos que confiam nele. O Espirito Santo habita em nós. 

Nós temos segurança no nosso Deus. 

Elias sabia que Deus estava com ele, com aquela viúva e o filho. 

 

SLIDE 24 

 

Hoje Ele nos sustenta com o pão do céu, que vem do 
alto, como sustentou com o maná o seu povo no deserto. 

HOJE O MUNDO ESTHOJE O MUNDO ESTÁÁ::

•• Sem orvalho;Sem orvalho;

•• Sem chuva;Sem chuva;

•• Sem pãoSem pão

•• Sem azeite.Sem azeite.
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A carne também veio do alto para o povo no deserto, para Elias e para nós. O azeite, o 
óleo do Espírito, para que nossa candeia fique acesa todo o tempo. 

Há segurança para os servos de Deus hoje, amanhã até a volta do Senhor Jesus. 

Amém. 

 

 

 

SLIDE 25 

 

Bem, Obadias morava  num palácio, onde a gente pensa 
ser um lugar maravilhoso, vivia o rei Acabe e a rainha 
Jezabel, que eram muito maus. E não era um lar seguro 
para se viver. 

Pois bem, o mundo em que vivemos parece seguro, 
alegre, bom, apresenta-se como um reino que atrai, mas 
você gostaria de viver num palácio onde o rei Acabe e 
Jezabel viviam? O reino deste mundo é enganador e o 
Senhor Jesus disse:  

  “... O meu reino não é deste mundo ...”. Jo 18:36. 

Este mundo é governado por um rei mau. Ele tem atrações que parecem boas, mas 
destroem as vidas. 

Há bebidas alcoólicas, são oferecidas aos adolescentes, jovens; o fumo; são oferecidas 
também drogas que destroem o cérebro e levam à morte. Tudo oferecido no meio de 
baladas, que costumam terminar em brigas. E a Palavra de Deus nos informa que isso tudo 
é pecado contra Deus e nos avisa: Rm 6:23 – “Porque o salário do pecado é a morte, mas o 
dom (presente) gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” 

Nós moramos neste mundo, mas não somos deste mundo. Este mundo não dá 
segurança ao servo de Deus. 

SLIDE 26 -   OBADIAS – VAMOS CONHECER MAIS ESTE SERVO 

OBADIASOBADIAS

AQUELE QUE ADORA A DEUSAQUELE QUE ADORA A DEUS

 

Obadias morava no reino de Acabe, mas não pertencia a ele. Quando ele nasceu, os 
pais, que eram servos de Deus, escolheram este nome por causa do significado: Obadias 
significa “Aquele que adora a Deus”. 

ACABE E JEZABEL 
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Bem, Obadias viu Jezabel, a rainha, mandar matar os profetas de Deus. Ele vivia naquele 
reino perigoso. Os deuses daquela rainha eram ídolos que Deus não tolera e os profetas 
desses deuses estranhos comiam na mesa do rei e dela. 

 

SLIDE 27 

Obadias andava com muito cuidado naquele reino de trevas, mas não era medroso, 
nem covarde.  

 

 

 

Quando viu os profetas sendo mortos 
escondeu, numa caverna, dois grupos de cinquenta 
profetas. Cem profetas! Sustentou-os com pão e 
água. 

Que moço corajoso! Como demonstrava esta 
coragem num lugar tão perigoso! Se a rainha 
soubesse, ele seria morto. 

SLIDE 28 

 

A confiança em Deus trazia segurança e assim 
não temeu, confiou em Deus. 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 29 

Um dia o rei Acabe viu a terra seca, os animais 
morrendo, as famílias com fome, então ele chamou 
Obadias, seu criado (eles chamavam mordomo) e 
disse: “Obadias, vai pela terra e procura as fontes de 

OBADIAS NÃO TEMEU OBADIAS NÃO TEMEU 

ESCONDER OS PROFETASESCONDER OS PROFETAS

A CONFIANA CONFIANÇÇA EM DEUSA EM DEUS

TRAZIA TRAZIA SEGURANSEGURANÇÇAA
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águas, procura rios, vê se há alguma erva, porque os animais são importantes para o 
trabalho, para o transporte. Como ficaremos sem eles? O serviço deles é muito importante.” 
(Ref. I Rs 18:5-6). 

Bem, vocês sabem que o Senhor mandou que o profeta Elias orasse para que não 
houvesse nem orvalho, nem chuva sobre a terra por três anos, por causa da idolatria sobre a 
terra, levada por Jezabel. 

  

Agora o resultado era sequidão, calor, fome. Abandonaram o Deus vivo e adoraram 
Baal. 

SLIDE 30 

 

 

Então Acabe disse: “Vai, Obadias, por um lado e eu 
também vou por outro lado”. E assim fizeram. 

 

 

 

 

SLIDE 31 

BOM ENCONTRO DE OBADIAS 

I Rs 18:7 – Obadias caminhou, caminhou e nada 
de água. Sabe quem ele encontrou? O profeta Elias. 
Prostrou-se em seu rosto, como quem diz: Não pode 
ser Elias! 

- És tu meu senhor Elias? 

Elias respondeu: - Eu sou e tenho um recado do 
Senhor para o teu patrão. 

Que recado seria? - Diga a ele que eu estou aqui.  

Que segurança do servo do Senhor em Deus! 

Obadias disse: - Não posso fazer isso! Não houve lugar no reino onde Acabe não o 
procurou para matá-lo. Como eu, servo do Senhor, vou anunciar isto? 

O profeta Elias, seguro no seu Deus, não voltou na sua ordem: - Vai, Obadias e dize: 
“Eis que Elias aqui está”. 

SLIDE 32 

OBADIAS CONTA UM SEGREDO 

I Rs 18:12 – “... Eu, teu servo, temo ao Senhor desde a 
minha mocidade.” 

Esse era o segredo de Obadias. Desde a infância, 
agora jovem, teve pais que escolheram um nome para ele 
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com um significado importante: “Aquele que adora a Deus”. Assim ele não se encantou com 
o palácio do rei. Era mordomo, vivia na intimidade do palácio, mas tinha segurança no seu 
Deus. 

 

 

SLIDE 33 

 

 

 

Obadias dá o recado a Acabe 

 

 

 

 

SLIDE 34 

 

 

     

ELIAS DESAFIA ACABE 

 

 

 

SLIDE 35 

 

Primeiro repreendeu o povo que se afastou de 
Deus. Não eram como Obadias e outros servos que 
foram fiéis até a morte. 

 “Até quando coxeareis (manquejareis) entre 
dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e 
se Baal, segui-o.” “... Até quando lutareis entre dois 
pensamentos ...?” I Rs 18:21. 

A mesma pergunta Deus nos faz hoje: De que 
lado você está? “... O povo nada respondeu”. 

Eram mundanos, idólatras, queriam agradar os amigos, colegas, parentes. 

A Palavra de Deus é para os decididos como Obadias. Sou do Senhor desde pequeno, 
agora sou adolescente firme; vou ser jovem do Senhor, nele estou seguro. 

 



Igreja Cristã Maranata – Presbitério Espírito Santense 

SEMINÁRIO MARÇO 2012 

TEMA: “Segurança do servo no Senhor” 

 

11 

O QUE HAVIA EM OBADIAS? SEGURANÇA NO SEU DEUS 

Elias viu o povo acovardado com medo de Acabe e Jezabel. Disse: Vejo 450 profetas 
de Baal e eu estou só. 

SLIDE 36 

 

 

 

Façamos dois altares, cada um com um bezerro. 
Clamaremos para pedir fogo do céu e aquele que 
atender este é o Deus verdadeiro. 

 

Baal não respondeu. 

 

 

SLIDE 37, 38, 39 

Mas o Deus de Elias, de Obadias, o meu, o do servo, respondeu. 

ELIAS PEDIU A DEUS,          FOGO DO CÉU DESCEU,  CONSUMINDO O HOLOCAUSTO 

 

 

 

 

 

 

     CANTAR O HINO : ÂNCORA SEGURA 

 

Cantar a estrofe do hino Âncora Segura :  

Elias pediu a Deus, fogo do céu desceu... 

 

SLIDE 40 

 

 

  Elias disse para a Acabe: SOBE, COME E BEBE 
PORQUE RUÍDO HÁ DE CHUVA 

 

 

DOIS ALTARES

11-- BAAL NÃO BAAL NÃO 

RESPONDEURESPONDEU
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SLIDE 41 

 

SOBE AGORA E, OLHA PARA A BANDA DO 
MAR. E SUBIU, E DISSE: NÃO HÁ NADA. 

 

 

SLIDE 42 

 

 

TORNA LÁ SETE VEZES          

 

 

 

   

SLIDE 43 

 

       

     E NA SÉTIMA VEZ DISSE:  - Eis uma pequena 
nuvem,  como a mão dum homem 

 

 

 

 

SLIDE 44 - O céu se enegreceu... 

SLIDE 45 

A chuva veio e a seca passou pelo poder 
de Deus.  

O mundo de hoje é o mesmo em que 
Obadias e Elias viveram. 

Hoje Deus é o mesmo. 

SOBE AGORA E, E OLHA SOBE AGORA E, E OLHA 

PARA A BANDA DO MAR. E PARA A BANDA DO MAR. E 

SUBIU, E DISSE: NÃO HSUBIU, E DISSE: NÃO HÁÁ

NADA.NADA.

... TORNA LÁ SETE VEZES

E NA SÉTIMA VEZ DISSE:

- EIS UMA PEQUENA NUVEM, COMO 

A MÃO DUM HOMEM.

A CHUVA VEIO E A TERRA A CHUVA VEIO E A TERRA 

SECA PASSOUSECA PASSOU

O POVO ALEGRE:O POVO ALEGRE:

SSÓÓ O SENHOR O SENHOR ÉÉ DEUSDEUS
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O momento é de definição. 

Deus está do lado daquele que é fiel a Ele. Não é para fugir do Senhor, é para correr 
para Ele, porque a nossa segurança está no Senhor. 


