
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ESTOU CANSADO – 1 Reis 19:1-18 

Como voce está geralmente no final de um dia de trabalho? Como esta após um dia inteiro de palestra ou aula?  O que 

geralmente nos cansa? Muita ocupação, ou nenhuma ocupação? Muita ocupação vem por que você não tem com 

quem dividir os problemas e tem que resolver tudo sozinho e tudo depende de ti, e por que isso acontece? Por que 

você acha que passar pra outra pessoa pode não ficar bom. Nenhuma ocupação leva você a uma rotina e a rotina cansa 

demais, pois observar uma mesma coisa por muito tempo cansa as vista e  da sono e quem não tem ocupação fica 

cansado da mesma coisa sempre! 

 

1 Reis 19:4: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro; e pediu para si a 

morte, e disse: Já basta, ó Senhor; toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 
O Nosso amigo Elias ficou cansado, e pediu a morte, estava “bravinho”, cansado. Quem sabe resmungando assim... 

(((O Senhor eu fiz parar de chover fiz multiplicar a farinha e o azeite fiz cair fogo do céu,matei os 450 profetas do 

capeta, agora pouco fiz chover  e essa bruxa vai me matar eu estou CANSADO SENHOR, tudo eu tudo eu não 

aguento mais isso))) Estou cansado Senhor, essa mesma história sempre essa mesma coisa minha vida não da um 

erguida fica só parecendo que vai mudar e não muda essa mesmice, já não tenho nenhuma utilidade não sirvo pra 

nada. 

1 Reis 19:5 E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro; e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, 

come. Sabe de uma coisa vou dormir um pouco! O que seria isso? Vou descansar um pouco dar um tempo de 

ministério, dar um tempo de obra estou pensando em dar até um tempo de igreja e de Jesus! Preciso descansar colocar 

meus pensamentos em ordem ver o que vai ser da minha vida, preciso me organizar um pouco saber realmente o que 

eu quero da minha vida então preciso pensar. 

Ai vem um anjo do Senhor um enviado do Senhor e te diz acorda se alimenta um pouco, ai você dorme novamente e 

vem novamente um anjo e diz acorda come pois a caminhada é longa e você precisa estar alimentado para que consiga 

chegar lá. Tem pessoas querendo caminhar sem esta alimentado! O que faz você tomar as atitudes corretas é a 

instrução  que Deus te da através da Luz da palavra que edifica a sua fé! 

 

Você se alimenta e caminha e depois de caminhar muito o que faz? 1 Reis 19:9 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? Entra em uma caverna fica 

introspectivo achando que ninguém te entende, que ninguém passa pelo que você esta passando... você se acha o 

ultimo jiló da marmita, ultima azeitona da pizza, a agua da salsicha, vive como uma ostra não espoe seus 

pensamentos, não procura conversar com sua liderança, sem saber se os seus pensamentos são luz ou trevas,  não pede 

ajuda pois já fala consigo mesmo ele vai me julgar e fica dentro da caverna. E Deus te pergunta: o QUE fazes 

AQUI, ESCONDIDO? SAI DA CAVERNA! 

1 Reis 19:10 E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel 

deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam 

a minha vida para ma tirarem. E Deus te pergunta hoje, o que você esta fazendo escondido ai? Ah sei lá! Só estou 

aqui nem sei o que eu estou fazendo aqui mesmo, ou você responde: Ah Senhor as pessoas não mudam é sempre a 

mesma coisa a mesma história eles não aprendem já estou cheio eu não aguento mais,  só eu sobrei, só eu acho que 

esta tudo errado estou cansado dessa ladainha. 

E qual a resposta do Senhor? Sai do casulo que eu quero lhe falar uma coisa, abre a sua mente e me ouve, presta 

atenção no que eu vou te falar pois não quero repetir! Não fique ai medindo espiritualidade pelas manifestações. Não 

fique achando que eu estou no barulho no vento no terremoto ou no fogo por que eu não estou nisso! Eu faço isso, 

porem não estou nisso estou no silencio!!! E falo muito mais alto quando você se cala!  E você diz.: Senhor mais eu 

estou so parece que ninguém me entende e so sobrei eu  aqui me sinto um extra terrestre ninguém, esta vendo esse 

mundo. Então ele tem uma resposta a Você: Ah filho você acha que esta só? E que sua luta e grande? Você acha que 

só você tem os pensamentos corretos de um evangelho vivo? Você acha que esta só? Existem pessoas que estão hoje 

debaixo de sua autoridade que você vai levantar como líder e que vão muito mais longe que você! Então sai da 

caverna e vai levantar, vai ungir reis e profetas para governarem esta nação, vai levantar profetas melhores que você. 

POIS A GERACAO QUE ESTA SENDO LEVANTADA POR DEUS SERA MELHOR DO QUE NÓS!  OS QUE 

VOCE ESTA TRAZENDO PARA O EVANGELHO IRA ALEM DE TI! E outra coisa, dos que não se venderam dos 

que se mantiveram retos e íntegros e estão levando o meu evangelho a serio, que não se dobraram e nem beijaram as 

estatuas de baal foram sete mil que viveram a pão e agua em situações piores que sua! Agora sai da caverna e vai 

levantar a nova geração pois:  

Romanos 8:19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 
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