
IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

 
Subindo Ao Monte de Deus 

 
“Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela 

comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o 
monte de Deus”. 

(1 Reis 19.8) 
  
Jejuar com o firme propósito de conhecer e realizar a vontade de 
Deus, nunca será algo fácil. (O exemplo de Nínive – todos tiveram que 
jejuar por 40 dias). 
 
Porém, aos que perseveram até o fim, Deus tem reservado o Espírito 
de poder e o fogo da santidade (Mateus 3.11 - E eu, em verdade, 
vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que 
vem após mim é mais poderoso do que eu; não sou digno de 
levar as suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e  
com  fogo). 
  
Somos crentes, filhos de Deus, portanto, precisamos nos espelhar nos 
exemplos que a Bíblia (nossa fonte) nos oferece.  
 
Elias, no Monte Horebe, teve uma das mais belas e empolgantes 
experiências que um crente pode ter com nosso Deus.  
 
O Novo Testamento declara que o profeta Elias era um homem como 
qualquer um de nós (Tg 5.17,18 -  Elias era homem sujeito às 
mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não 
chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a 
terra.18 E orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o 
seu fruto). 
 
 
No mesmo lugar em que Deus chamou Moisés para libertar Israel do 
Egito, após jejuar por 40 dias, o Senhor se manifesta ao homem de 
Deus, a fim de enviá-lo a uma grande missão: Ungir dois reis e um 
profeta que lutariam contra a idolatria em Israel.  
 
No entanto, Elias estava cansado, fugia de Jezabel que queria matá-
lo. Na verdade Elias estava desesperado mesmo (1 Reis 19.4 - E ele 
se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou 
debaixo de um zimbro; e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já 
basta, ó  Senhor ; toma agora a minha vida, pois não sou melhor 
do que meus pais.) 
  
Alí, no cume de Horebe, Deus manifestou-se a Elias através de um 
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furacão, depois através de um terremoto, em seguida, através de uma 
tempestade de fogo, (1 Rs 19.11,12 - E ele lhe disse: Sai para fora e 
põe-te neste monte perante a face do  Senhor . E eis que passava 
o  Senhor , como também um grande e forte vento, que fendia os 
montes e quebrava as penhas diante da face do  Senhor ;  porém  
o  Senhor  não  estava  no vento; e, depois do vento, um 
terremoto;  também  o  Senhor  não  estava  no terremoto; 12 e, 
depois do terremoto, um fogo;  porém também  o  Senhor  não  
estava  no fogo; e, depois do fogo, uma voz mansa e delicada.) 
 
Porém, o atribulado e desesperado Elias não conseguiu visualizar, 
nem ouvir o Senhor em nenhuma dessas ocasiões. 
  
Quantos de nós talvez estejamos assim?  
 
(01) Em meio à um furacão  que fende os montes e despedaça os 
penhascos. 
 
Quem enfrenta a força de um furacão enfrente a fúria do vento. Tudo 
é lançado para o alto, perde-se o norte. Casas, veículos, animais e 
muitas coisas são lançadas a quilômetros de distância. Um grande 
exemplo na história moderna é o Katrina que arrasou New Orleans, 
nos EUA. Até hoje aquela cidade ainda sofre as consequências. 
 
Em meio a um furacão, nosso orgulho é quebrado. Toda altivez é 
demolida. Aprendemos o que é de fato a humildade (Lc 18.9-14 - 
Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si 
mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros:10 
Dois homens subiram ao templo para orar; um fariseu, e o outro 
publicano.11 O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó 
Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, 
roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este 
publicano.12 Jejuo duas vezes na semana, e dou o dízimo de 
tudo quanto ganho.13 Mas o publicano, estando em pé de longe, 
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, 
dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador!14 Digo-vos que 
este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo 
o que a si mesmo se exaltar será humilhado; mas o que a si 
mesmo se humilhar será exaltado). 
 
Como cidadãos do Reino de Deus, temos que depender 
completamente da sabedoria de Deus.  
 
Você precisa aprender a pedir ao Senhor Jesus que te ajude a fazer a 
vontade de Deus e parar de pedir para Deus fazer só aquilo que você 
quer e deseja (O pai que comprou uma bicicleta no aniversário do 
filho). 
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No entanto, aquilo que estiver no subsolo ou bem alicerçado não 
consegue ser levado por um furacão. 
 
(02) Em meio à um terremoto  
 
Um terremoto pode causar mais estragos que um furacão, 
dependendo do grau. Em 2011 aconteceu o pior terremoto no Japão e 
o 7º em toda a história do planeta. Muitas pessoas morreram, a costa 
nordeste do país foi arrasada por um tsunami. Até hoje os japoneses 
sofrem com as consequências de uma usina nuclear que foi atingida 
por esse terremoto.  
 
São terremotos que trazem à tona nossas entranhas, nosso alicerce 
quebrado e deformado. 
 
Porém, é em meio a terremotos que Deus planta a sua Palavra em 
nosso coração e muda o nosso alicerce (Mt 7.24-27 - Todo aquele, 
pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será 
comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a 
rocha.25 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os 
ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo não 
caiu, porque estava fundada sobre a rocha.26 Mas todo aquele 
que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será 
comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa 
sobre a areia.27 E desceu a chuva, correram as torrentes, 
sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e 
ela caiu; e grande foi a sua queda). 
 
 
(03) Passando pelo fogo de Deus  
 
A maior erupção vulcânica da história foi a do monte Tambora, na 
Indonésia, em 1815 e matou mais de 100 mil pessoas. Foi uma 
explosão gigantesca. A ilha de Sumbaya, onde fica o vulcão, e locais 
a 600 km de distância ficaram na escuridão, encobertas pelas cinzas. 
Um furacão arrastou casas para o mar, onde se formaram tsunamis 
de 5 metros de altura. Muitos morreram queimados, mas a maioria foi 
dizimada pela fome e por doenças. 
 
É no fogo das provações que somos limpos de todo pecado, de toda 
maldade humana.  
 
O fogo nos amolece para sermos moldados à imagem de Cristo, pelas 
próprias mãos do Oleiro. (Jr 18.1-10 - A palavra que veio do Senhor 
a Jeremias, dizendo:2 Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te 
farei ouvir as minhas palavras.3 Desci, pois, à casa do oleiro, e 
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eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas.4 
Como o vaso, que ele fazia de barro, se estragou na mão do 
oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos 
seus olhos fazer.5 Então veio a mim a palavra do Senhor, 
dizendo:6 Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó 
casa de Israel? diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do 
oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 
7 Se em qualquer tempo eu falar acerca duma nação, e acerca 
dum reino, para arrancar, para derribar e para destruir,8 e se 
aquela nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, 
também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe.9 E se 
em qualquer tempo eu falar acerca duma nação e acerca dum 
reino, para edificar e para plantar,10 se ela fizer o mal diante dos 
meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me 
arrependerei do bem que lhe intentava fazer.) 
 
O fogo de Deus nos faz brilhar, polidos, espelhando a pureza de 
Deus, a face do Espírito. 
 
Depois de passarmos pelo fogo nossos olhos espirituais se abrem, 
porque nosso coração se torna humilde, um coração de paz, em 
busca do que há de melhor e só de que é bom. 
 
São bem aventurados todos os que aprendem o caminho do 
quebrantamento após os sofrimentos, porque infelizmente, muitos não 
se deixam quebrantar por Deus. 
 
Em meio a uma brisa 
 
É difícil ouvir voz de Deus nessas circunstâncias, porque nos 
deixamos distrair pelo que está se quebrando e se queimando, pelo 
barulho e pela dor. 
  
No entanto, quando Elias menos esperava, talvez já desistindo, o 
Senhor Deus o chama com “...uma voz mansa e suave...”  
  
Deus também quer que você o ouça, como Elias o ouviu. 1 Rs 19.13-
18 - E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-
se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, que dizia: 
Que fazes aqui, Elias?14 Respondeu ele: Tenho sido muito 
zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos; porque os filhos de Israel 
deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os 
teus profetas à espada; e eu, somente eu, fiquei, e buscam a 
minha vida para ma tirarem.15 Então o Senhor lhe disse: Vai, 
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco; quando lá 
chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria.16 E a Jeú, 
filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel; bem como a 
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Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em 
teu lugar.17 E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, 
matá-lo-á Jeú; e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á 
Eliseu.18 Todavia deixarei em Israel sete mil: todos os joelhos 
que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. 
 
 
Após as tragédias em nossa vida, Deus sempre nos falará de uma 
maneira para que venha à tona o que ainda restar de empecilho em 
nosso coração, a fim de curar-nos pela Sua Palavra. “só eu 
fiquei...só eu sou crente fiel...só eu estou jurado de morte...” 
 
Na verdade, Deus também quer usar você como usou aquele homem 
de Deus. Quantas pessoas há nesta cidade precisando ser ungidas 
pelos homens e mulheres de Deus desta igreja? 
  
 
Conclusão 
 
Horebe é logo alí...vamos em frente! Faltam apenas 8 dias.  
 
Aproveite esta semana e deixe Deus quebrar todo orgulho que ainda 
resta, remover todo falso alicerce, queimar toda palha e todas as 
paixões.  
 
Então, com seu rosto brilhando veja e ouça a voz do Senhor dos 
Exércitos! Do Deus que não perde nenhuma batalha! 
 
 


