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RESUMO 
O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 3º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulado: “O Plano de Deus para Israel 
em Meio à Infidelidade da Nação: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel”, 
cujo conteúdo foi desenvolvido pelo pastor-teólogo Claiton Ivan Pommerening.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 03, “Acabe e o Profeta Elias”, apresenta um estudo bíblico sobre o 
embate entre o rei Acabe e o profeta Elias, conforme a narrativa de 1 Reis 16.29 – 17.6. Por meio desse 
conteúdo, busca-se: apresentar o perfil biográfico e ministerial do rei Acabe e do profeta Elias; destacar 
a forma da apostasia do rei Acabe e a forma do ministério profético de Elias; e, propor uma linha de 
aplicação à vida cristã, baseada na necessidade da fidelidade em tempos de apostasia.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
No Antigo Testamento, os ofícios de rei e profeta eram posições importantes na vida do povo de Deus. 
Um rei deveria exercer seu ofício em obediência à Lei do Senhor e exercia uma grande influência na 
condição moral e espiritual dos seus súditos. Porém, o rei Acabe falhou diante de Deus e exerceu seu 
ofício de rei, direcionando o povo à apostasia. Nesse contexto, apareceu o profeta Elias, que ministrou 
segundo a vontade e poder de Deus, decretando juízo, denunciando o pecado da apostasia e idolatria e 
conclamando ao verdadeiro arrependimento e restauração ao verdadeiro culto ao Único Deus.  
 
O presente texto tratará sobre esses dois homens: um rei reprovado e um profeta aprovado, segundo a 
narrativa de 1 Reis 16.29 – 17.6. O texto está dividido em dois tópicos. O primeiro tópico traça o perfil 
biográfico e ministerial do rei Acabe e do profeta Elias; o segundo tópico apresenta a forma da apostasia 
de Acabe e a forma do ministério profético de Elias; e, na conclusão, é proposta uma linha de aplicação à 
vida cristã que ressalta a necessidade de cultivar vigorosamente a fidelidade a Deus, no contexto de 
apostasia destes últimos dias. Bons estudos!  
 
 
1. PERFIS BIOGRÁFICOS DO REI ACABE E DO PROFETA ELIAS. 
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O reino de Israel (Norte), desde seu início a partir da divisão do reino, incorreu em apostasia pelas práticas 
religiosas de politeísmo3 e de henoteísmo4. Essas práticas eram idólatras e realizadas por meio de muitas 
imoralidades sexuais, embriaguez, violência, rituais místicos, feitiçarias e outras iniquidades. Foi em um 
desses períodos de apostasia do reino de Israel que ocorreu o confronto do profeta Elias com o rei Acabe.  
 
Em 1 Reis 16.29 – 17.1-6, o autor bíblico forneceu informações que ajudam a reconstituir aspectos 
biográficos e ministeriais do rei Acabe e do profeta Elias. Salta um evidente contraste entre esses dois 
homens e esses dados bíblicos lançam luz na compreensão da condição espiritual do rei Acabe e do reino 
de Israel, bem como sobre o ministério do profeta Elias. Assim, no quadro abaixo é apresentado um 
contraste entre a vida de Acabe e de Elias.  
 

ACABE ELIAS 
 

Dados Biográficos 
 
 O nome hebraico “Acabe” significa “irmão do pai, 

tio paterno” e foi filho do rei Onri. 
 Acabe foi o sétimo rei de Israel (reino do Norte). 
 Acabe centralizou sua administração na capital 

Samaria. 
 Acabe pertenceu à mais duradoura dinastia no 

reino do Norte, que teve quatro reis, de pai para 
filho. 

 Acabe reinou durante 22 anos (cerca 874-853 a.C.). 

Dados Biográficos 
 

 O nome “Elias” significa “Deus é Yahweh” ou 
“Yahweh é Deus”. 

 Elias era morador da pequena cidade de Tisbe, no 
território de Gileade, a leste do Jordão. 

 Elias era um homem provinciano, interiorano, 
distante da corte real na capital Samaria; 

 Elias foi profeta no reino de Israel, embora tenha 
proferido uma mensagem profética ao rei Jeorão 
do reino de Judá (2 Cr 21.12-20). 

 

Dados Sobre a Condição Espiritual e Ministerial 
 
Acabe agiu completamente fora do padrão moral e 
espiritual que cabia ao ofício de rei sobre o povo de 
Deus. Dois fatos são destacados nesse sentido:  
 
 Acabe foi o pior rei na linha de reis reprovados (1 Rs 

16.30). O historiador bíblico deixou claro que no 
reino de Israel (Norte) todos os reis foram 
reprovados por Deus, por causa dos desvios no 
ofício real, principalmente pelas práticas imorais e 
violentas dos cultos idólatras. Porém, nesse 
contexto de sucessiva degeneração moral, o rei 
Acabe se destacou como o pior de todos os reis (1 
Rs 16.30). 
 

 Acabe foi reprovado diante de Deus por fatores 
morais e espirituais (1 Rs 30-34). Acabe exerceu seu 
ofício de rei totalmente na contramão das 
ordenanças da Lei do Senhor. Deste modo, o critério 
do autor bíblico para a descrever a reprovação do 
rei Acabe não foram os indicadores políticos, 

Dados Sobre a Condição Espiritual e Ministerial 
 
Elias exerceu o ofício profético dentro do padrão da Lei 
do Senhor e em íntima comunhão com Deus. Dois fatos 
são destacados nesse sentido: 
 
 Elias foi um profeta aprovado e destacado no seleto 

grupo dos verdadeiros profetas do Antigo 
Testamento (1 Rs 17.1). O significado do nome 
“Elias” (Deus é Yahweh) descreve bem seu caráter 
moral e espiritual na comunhão com Deus. Na sua 
primeira declaração profética, Elias ressaltou sua 
fidelidade a Deus, dizendo “o SENHOR, Deus de 
Israel, a quem eu sirvo”. Era fiel a Deus e foi um fiel 
porta-voz de Deus, tanto representando a Deus 
como sua Palavra diante do povo. Isso elevou Elias 
como um profeta de autoridade divina diferenciada 
entre os profetas literários e os profetas não 
literários. 
 

 Elias tinha a missão profética de combater a falsa 
religião idólatra institucionalizada pelo rei Acabe. 

                                                 
3 Politeísmo é o sistema religioso que reconhece e adora, a um só tempo, vários deuses.  
4 Henoteísmo é o sistema religioso que adora a um único deus, sem deixar de reconhecer a existência de outros deuses. Nos cenários 
religiosos onde ocorrem o henoteísmo, geralmente, se reconhece que existe um deus maior e as demais divindades seriam deuses 
menores. No Antigo Testamento, o desafio de Israel não era quanto ao reconhecimento de Yahweh, o Único Deus Verdadeiro dos 
patriarcas; mas, é que também criam na existência de outros deuses diante dos quais cultuavam de forma sincrética.  
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econômicos e sociais; mas, o aspecto moral e 
espiritual diante de Deus. Acabe não temia a Deus, 
não obedecia à Lei do Senhor e era tido como “mau 
aos olhos do SENHOR”. 

Para tanto, Elias foi um homem de presença 
marcante e ministério profético contundente e 
incisivo. Ele denunciou os pecados do rei Acabe e 
dos israelitas, proferiu juízos e conclamou ao 
arrependimento e restauração do verdadeiro culto 
ao SENHOR, Único Deus Verdadeiro. 

 
 
2. A FORMA DO PECADO DE ACABE E A FORMA DO OFÍCIO PROFÉTICO DE ELIAS. 
 
O rei Acabe institucionalizou, no reino de Israel (Norte), a idolatria, implantando um estado de apostasia 
mantido pela força política e financeira do reino. Diante deste cenário, para combater essa forma da 
apostasia, Elias foi comissionado por Deus como seu porta-voz e representante diante do rei e de todo o 
reino de Israel. Assim, nesse embate, é importante destacar a forma do pecado de Acabe e a forma 
profética de Elias.  
 
2.1 – A FORMA DO PECADO DO REI ACABE. 
 
O texto de 1 Reis 16.29-34 é como um resumo sobre o desvio espiritual do rei Acabe, pela implantação da 
idolatria na estrutura do reino. Seu pecado foi tão grave que Acabe passou a ser um modelo de rei mau, 
um padrão de referência de reis que eram maus aos olhos do Senhor. A “frase ‘a casa de Acabe’ tornou-
se um padrão para referir-se particularmente a reis perversos (2 Rs 21.2s; Mq 6.16)”5. 
 
O rei Acabe conseguiu estabelecer um próspero reino nos aspectos políticos e econômicos. O reino de 
Israel prosperou sob a administração do rei Acabe, que fez acordos políticos para o comércio com a 
Fenícia, construiu diversas cidades e concentrou seu poder na capital Samaria, que foi transformada em 
uma “cidade poderosa e luxuosa”, tendo como principal obra a construção do palácio de marfim (1 Rs 
22.39) e a posse de uma enorme cavalaria6. Entretanto, essa prosperidade política e econômica foi 
desenvolvida à parte da obediência à Lei do Senhor e do verdadeiro culto ao Único Deus. A prosperidade 
do reino de Israel era associada aos cultos idólatras aos falsos deuses. Era um rei e um reino em 
reprovação diante de Deus, apesar da prosperidade política, econômica e militar.  
 
Acabe usou seu ofício real sobre o povo de Deus para promover uma forma particular de apostasia:  
 

2.1.1 - O rei Acabe seguiu o princípio da idolatria de Jeroboão (1 Rs 16.31).  
O autor bíblico declarou: “como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de 
Nebate” (v.31). Jeroboão, o primeiro rei do reino do Norte, criou uma religião alternativa ao 
verdadeiro culto a Deus no Templo em Jerusalém. Ele fez dois bezerros de ouro, estabeleceu 
sacerdotes, ensinou que tais bezerros eram os deuses que haviam libertado os israelitas do Egito e 
levou os israelitas a adorarem a eles (1 Rs 12.25-33). No seu tempo, o rei Acabe preservou a forma 
de idolatria criada por Jeroboão, a adoração aos dois bezerros de ouro com uma estrutura 
sacerdotal ilegítima. 
 
2.1.2 - O rei Acabe seguiu o princípio da idolatria de Jezabel (1 Rs 16.31-33).  

                                                 
5 GARDNER, Paul. Quem é quem na Bíblia Sagrada. São Paulo, SP: Editora Vida, 2005, p.17  
6 MARTIN, Charles G. 1 e 2 Reis. In: BRUCE, F. F. (org.). Comentário bíblico NVI: Antigo e Novo Testamento. São Paulo, SP: Editora Vida, 
2008, p.565 (p.537-603). Segundo esse autor: “registros assírios da batalha de Carcar em 853 a.C., mencionam que Acabe contribuiu 
com 2.000 carros e 10.000 soldados para a coalização que temporariamente segurou a expansão assíria” (p.565).   
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O autor bíblico declarou: “Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de 
Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios; e foi, 
serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. 
Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar 
o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele” (v.31-33a). 
 
Jezabel exerceu uma influência maligna entre o povo de Deus ao promover o culto idólatra a Baal e 
Aserá, que era marcado por imoralidades sexuais, violência, misticismos, feitiçarias e outras 
abominações diante de Deus. Jezabel tornou-se símbolo de “prostituição espiritual” (cf. 2 Rs 9.22; 
Ap 2.20). Deste modo, o rei Acabe institucionalizou uma religião sincrética e idólatra que associou 
a forma da idolatria de Jezabel e a forma da idolatria de Jeroboão. O culto aos dois bezerros de ouro 
continuou; mas, predominou o culto aos falsos deuses Baal e Aserá, que ganharam templo na capital 
Samaria, e o estabelecimento de uma classe sacerdotal para cada falso deus e uma perseguição aos 
legítimos sacerdotes levitas de Deus. 

 
O rei Acabe usou o aparelhamento do reino de Israel para estabelecer e financiar toda uma religião 
idólatra, imoral e violenta com culto aos deuses falsos. O autor bíblico retratou a apostasia 
institucionalizada do rei Acabe da seguinte forma: “de maneira que cometeu mais abominações para 
irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele” (1 Rs 16.33/NAA). 
 
2.2 – A FORMA DO MINISTÉRIO PROFÉTICO DE ELIAS. 
 
O texto de 1 Reis 17.1-6 introduz o profeta Elias de forma abrupta, grave e decisiva. Elias foi a resposta de 
Deus à idolatria institucionalizada do rei Acabe e do reino de Israel. O comentarista John Bimson observa 
que “as práticas horríveis do reinado de Acabe receberam um questionamento profético”7.  
 
O profeta Elias evidenciou, de modo claro, que o Deus de Israel era o Verdadeiro Deus que estava 
indignado com a condição moral-espiritual do seu povo, trazia juízo e conclamava ao arrependimento. 
Deste modo, Elias exerceu o ministério profético como estabelecido por Deus e seu modo profético 
estabeleceu um modelo profético no profetismo do Antigo Testamento.  
 
A forma do ministério profético de Elias incluiu: 
 

2.2.1 - O profeta Elias seguiu o padrão do profetismo no Antigo Testamento.  
O autor bíblico introduziu Elias sem o denominar como profeta; na verdade, ele destacou Elias com 
palavras e ações proféticas sob a autoridade e cuidados de Deus.  
 
Como profeta, Elias seguiu o padrão do ministério profético do Antigo Testamento. De modo geral, 
os verdadeiros profetas (literários ou não literários) eram chamados por Deus e comissionados para 
o representar diante do seu povo e, especialmente, da classe da liderança religiosa (classe 
sacerdotal) e liderança política (os reis). Deus concedia a autoridade e poder para seus profetas 
proclamarem a Lei, revelava novas mensagens e concedia poder para agir até sobrenaturalmente. 
 
O profeta Elias dirigiu suas palavras e obras proféticas ao rei Acabe, sob a autoridade de Deus e 
segundo a Lei:  
 

                                                 
7 BIMSON, John J. 1 e 2 Reis. In: CARSON, D. A. (et. al.). Comentário bíblico: Vida Nova. São Paulo, SP: Vida Nova, 2009, p.545 (p.509-
590). 
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A. Elias apresentou-se na corte do rei Acabe de forma incisiva e grave. Elias apareceu na pomposa 
capital Samaria e palácio real como um homem desconhecido, vindo do interior, com uma 
aparência grave, vestido com pelos e um cinto de couro na cintura (2 Rs 1.7-8). O comentarista 
Charles G. Martin, explicando a aparência física de Elias, aplica: “Nas suas roupas de pelos (2 Rs 
1.7,8), Elias era uma lembrança ameaçadora da dura realidade da origem de Israel no deserto e 
do seu monoteísmo intransigente. Javé era Senhor da natureza e da história e não dividiria o seu 
governo com Baal”8.  
 

B. Elias apresentou-se na corte do rei Acabe com uma palavra de juízo imediato. A primeira palavra 
profética foi uma declaração de juízo irrevogável contra o rei Acabe e seu reino, como 
consequência da apostasia. Essa declaração de juízo estava baseada na comunhão com Deus e 
no zelo pela Lei: 1) Sua declaração profética ecoou a Lei em Deuteronômio 11.16-17: “Tenham 
cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam 
outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra 
vocês, ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo 
vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá” (NAA); e, 2) Sua declaração profética 
manifestou de forma direta o poder de Deus, ao suspender chuva e implantar a seca – isso foi 
um ataque direto contra a reputação do falso deus Baal, que era considerado o deus da chuva e 
produção agrícola. Elias lembrou que o verdadeiro Deus é o Senhor de Israel, cujo poder 
denunciava a inutilidade de Baal e Aserá.  
 

C. Elias apresentou-se na corte do rei Acabe com um ato de poder. A primeira ação profética foi 
suspender a chuva e implantar a seca, segundo o poder de Deus. Esse juízo atacou toda a 
próspera estrutura política e econômica do reino, além de denunciar a inutilidade do culto a 
Baal e Aserá. “O ato de segurar a chuva não era apenas um castigo divino; era o primeiro 
movimento numa disputa que revelaria o poder de Javé e a impotência da Baal”9. 

 
2.2.2 - O profeta Elias estabeleceu um modelo profético no profetismo no Antigo Testamento.  
Elias Foi aprovado por Deus como modelo de ofício profético, de modo que sua influência no 
profetismo subsequente foi contínua: 1) A palavra de juízo de Elias foi ressoada pelos profetas 
Oséias e Amós, que também profetizaram para o reino de Israel (Norte), e os profetas Isaías e 
Jeremias, nas mensagens de juízo no reino de Judá (Sul); 2) O profeta Malaquias, o último profeta 
do AT, fez uma promessa sobre o retorno de “Elias” e o profeta João Batista foi descrito como 
exercendo seu ministério profético “no espírito e poder de Elias” (Lc 1.17); e, 3) Elias apareceu no 
monte da transfiguração com Moisés junto a Jesus Cristo, sendo o representante dos profetas do 
AT e tratando sobre o sacrifício vicário de Cristo (Mt 17.2-9; Mc 9.2-10; Lc 9.28-36). 

 
O estado de apostasia do reino de Israel exigia um homem fiel a Deus, com personalidade grave e incisiva. 
Elias enfrentou corajosamente todo o sistema idólatra de Acabe, sempre seguindo a orientação divina. 
Ele foi fiel em contexto de apostasia e perseguição contra os verdadeiros profetas de Deus.  
 
 

CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto acerca da condição espiritual do reino de Israel, do rei Acabe e do profeta Elias, é 
importante refletir sobre a necessidade da fidelidade em tempos de apostasia.  

                                                 
8 MARTIN, Charles G. Ibidem, p.565. 
9 BIMSON, John J. Ibidem, p.545. 
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Os últimos dias possuem semelhanças com a apostasia em Israel nos dias do rei Acabe. O apóstolo Paulo, 
em tom profético, descreveu os últimos dias como “tempos difíceis” que se avolumam e classificou os 
homens como: “egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, 
ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do 
bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de 
piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes” (2 Tm 3.1-5/NAA). 
 
Estes últimos dias são caracterizados pelo aumento da iniquidade e apostasia, que corrompe a verdadeira 
fé em Cristo, baseada nas Escrituras. Diante desse quadro, o cristão precisa ser tão zeloso e fiel a Deus 
quanto foi o profeta Elias.  
 

1. Assim como foi nos dias do rei Acabe, cada vez mais se multiplicarão formas de corrupção do 
verdadeiro Evangelho. A perspectiva bíblica retrata estes últimos dias como ambiente de 
proliferação de falsos profetas com falsos evangelhos, de obreiros fraudulentos que mercadejam 
a fé e de líderes hipócritas que infiltram corrupções das mais diversas formas nas pregações, na 
música, na forma do culto etc. Diante dessa realidade, o cristão precisa estar sóbrio e vigilante, 
para não ser enganado e enveredado pelo engano.  
 

2. Assim como o profeta Elias permaneceu fiel, apesar da apostasia generalizada, o cristão precisa 
perseverar em fidelidade a Deus, mesmo que o amor da maioria esteja esfriando e os modismos 
e desvios estejam aumentando. A fidelidade a Deus precisa ser mantida contra uma correnteza 
avassaladora de impiedade; precisa ser mantida firme contra ondas de enganos e sutilezas. Jesus 
disse: “Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até 
o fim será salvo” (Mt 24.12-13). É preciso ser austero e intransigente contra toda forma de 
iniquidade e manter-se fiel a Deus, segundo as Escrituras (cf. 2 Tm 3.16 – 4.5). 
 

A perseverança na fidelidade, no meio da apostasia, exige que o cristão se apegue ao conhecimento e 
prática das Escrituras, mantenha comunhão com Deus e seja dependente do Espírito Santo, que é o 
Espírito da Verdade e Espírito de Poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO: 
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