
Nos momentos mais 
difíceis, aprendemos que a 

vitória está em crer, 
obedecer e esperar no 

Senhor Deus.



Ensinar

que o Senhor tem 
métodos 

peculiares de agir

Mostrar

que a 
misericórdia 

divina sempre nos 
socorre.

Apresentar

que Deus 
responde com 

fogo.
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Texto bíblico 1Reis 18

22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por
profeta do Senhor, e os profetas de Baal são
quatrocentos e cinquenta homens.

23. Dêem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles
escolham para si um dos bezerros, e o dividam
em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém
não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro
bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe
colocarei fogo.

24. Então invocai o nome do vosso deus, e eu
invocarei o nome do Senhor; e há de ser que o
deus que responder por meio de fogo esse será
Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa
esta palavra.

39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os
seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus! Só
o Senhor é Deus!



Introdução
Diante das crises que assolam o mundo, 

muitos cristãos não têm conseguido 
superá-las da forma bíblica e inteligente. 
Nesta lição, veremos que o profeta Elias 

encontrou força em Deus para triunfar 
sobre os problemas da vida.
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Comentário Extra –Dicionário Champlin
I. O Nome

Elias é a transliteração da forma grega do nome hebraico eliyyahu,
onde há uma combinação com os nomes divinos Yahweh e El.
O nome poderia ser traduzido por «Yahweh é (meu) Deus».

II. História Pessoal

À semelhança de Melquisedeque (Gên. 14:18- Heb. 7:3), Elias
aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai, mãe ou
árvore genealógica. Essa circunstância tem ocasionado muitas
especulações inúteis, incluindo a invenção de mitos e lendas que
circundam essa figura. O trecho de I Reis 17:1 refere-se a ele como o
tesbita e, também, que ele habitava em Gileade. Talvez o adjetivo
«tisbita» indique que ele era natural de Tisbe de Naftali. A Septuaginta
diz «Tisbe da Galiléia», o que parece indicar que havia uma cidade
na Galiléia com esse nome. E Josefo parece concordar com a
idéia (Anti. 8:13,2). Todavia, não sabemos se essa conjectura pode
ser comprovada. A tradição judaica aponta para um lugar cerca de
treze quilômetros ao norte do ribeiro de Jaboque, na Galiléia. O local
moderno seria, ao que se presume, Listibe, no árabe, el Istib, a vinte
e um quilômetros a noroeste de Gerasa. Alguns estudiosos têm
sugerido um erro textual, que eliminaria qualquer alusão a Tisbe,
substituindo aquele adjetivo pátrio por jabesita, isto é, alguém natural
de Jabes de Gileade (que vide).

Características Pessoais. Embora virtualmente nada saibamos sobre a
história pessoal e da família de Elias, várias características pessoais
podem ser facilmente reconhecidas, com base nas fontes informativas

que temos, acerca de sua vida. Mui provavelmente, Elias era um
habitante das regiões desérticas, na Transjordânia. Foi uma espécie de
João Batista do Antigo Testamento, conforme as suas vestes sugerem:
«Era homem vestido de pêlos, com os lombos cingi-dos por um cinto
de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita». Deve ter sido um homem
dotado de grande autoridade espiritual, pois, do contrário, não teria
tido acesso tão fácil ao rei. Também era homem fisicamente forte, o
que é indicado por sua capacidade de correr adiante do carro de
Acabe, desde o monte Carmelo até a entrada de Jezreel (I Reis 18:42-
46). Era homem dedicado à oração e de grande poder espiritual,
evidenciados por sua vida e por seu ministério em geral. Contudo, o
seu lado humano ficou demonstrado por seu desencorajamento e pelo
fato de ter fugido diante das ameaças de Jezabel. A passagem de
Tiago 5:17,18 salienta tanto a sua espiritualidade quanto a sua
condição humana natural, incluindo suas fraquezas. Elias estava
interessado na educação formal e no treinamento de profetas e de
líderes religiosos, pelo que não era do tipo eremita, apesar do muito
que se tem dito em contrário. Por ocasião de sua translação ao céu,
nada menos de cinquenta «filhos dos profetas» (estudantes de
teologia, digamos), estavam nas proximidades (II Reis 2:7,16-18).
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Comentário Extra –Moody
A Prova no Carmelo. 18:17-40.

Acabe Confrontado com Elias. 18:17-20.

17. És tu, ó perturbador de Israel? A conduta de Acabe foi mais infantil
que perversa, quando petulantemente acusou o homem de Deus de
perturbar a terra de Israel. Elias enfrentou as insinuações de Acabe
francamente, devolvendo a acusação diretamente.

18. Fez o rei se lembrar que não era ele, Elias, que era o perturbador,
mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do
Senhor, e seguistes os Baalins.

19. Monte Carmelo. Um maciço de montanhas de beleza
extraordinária, formado de muitos picos e cortado por centenas de
gargantas grandes e pequenas. Estende-se por cerca de 20,9km na
direção do sudeste, e sua ponta ocidental desemboca abruptamente
no Mediterrâneo, perto de Haifa. Sobre um dos promontórios, Elias
estabeleceu o campo da "batalha dos deuses", entre os deuses dos
fenícios pagãos, representados pelos Baalins, e Jeová, o Deus vivo. É
provável que o profeta escolhesse este local, em primeiro lugar por
causa de sua proeminência geográfica natural, mas também porque
era terreno litigioso entre Israel e a Fenícia, e porque os cananeus
acreditavam que o Monte Carmelo era lugar especialmente habitado
pelos deuses. Se esta interpretação é correta, Elias, como os santos
antes e depois dele, teve a coragem de lutar contra "o espírito do mal
nos ares", lá do alto do próprio Carmelo. Tão confiante ele estava do
resultado que tornou a vitória o mais difícil possível para si mestria e
sua causa, desafiando Baal a que fosse o vitorioso.

Elias Desafia Israel. 18:21-24.

21. Então Elias se chegou a todo o povo. Depois de reunir o povo de
Israel, Elias apresentou-lhe o seu desafio. Até quando coxeareis entre
dois pensamentos? Antes, Até quando titubeareis entre as duas
ramificações da estrada? Seja qual for a tradução escolhida, o
significado é cristalino. A questão estava diante deles. Uma decisão
definida tinha de ser tomada. Se Baal fosse Deus, Jeová tinha de ser
renunciado. Se Jeová devia reinar como Deus, Baal e todos os seus
cultos tinham de ser abandonados. Muitos em Israel foram
provavelmente tentados a se comprometerem com ambos. Elias, que
não deixava lugar ao compromisso duplo, viu claramente o caráter
radical das duas posições e exigiu uma decisão definida. Homens
assim sempre preferem as bênçãos divinas apesar da impopularidade
temporária com as massas.

A Proposta de Elias aos Profetas de Jezabel. 18:25-35 .

25. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos
novilhos. Depois do sinistro silêncio do povo, Elias continuou
apresentando sua proposta, tão simples quanto direta. As duas
facções que se opunham (450 adoradores de Baal contra um
representante do culto a Jeová), deviam ambas preparar cada uma o
seu sacrifício, erigindo um altar e colocando nele o animal sacrificial
preparado. Só o fogo não seria ateado. A prova era clara e inequívoca
– "o deus que responder por fogo esse é que é Deus" (v. 24).

26. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. Com
medidas cada vez mais frenéticas, os adoradores de Baal tentaram
coagir o senhor da atmosfera a lhes responder com fogo, de acordo
com as regras estipuladas.
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27. Elias zombava deles. Estas palavras, que à primeira vista podem
parecer engraçadas, foram pronunciadas com a mais profunda ironia e
sarcasmo. Fazendo zombaria, Elias sugeriu que Baal, o seu deus,
talvez estivesse dormindo ou caçando.

28. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com
lancetas. Eles se entregaram a um êxtase de loucura. Tal condição não
é desconhecida hoje em dia entre certos dançarinos dervixes. Para
tornar Baal mais propício, não hesitaram em mutilar seus próprios
corpos até que começou a brotar sangue. Mas apesar de seu mais
frenético empenho, não receberam resposta, pois clamavam a ouvidos
surdos.

30. Então Elias disse . . . Chegai-vos a mim. Confiantemente, com
calma e segurança, o profeta agora continuou invocando o único Deus
verdadeiro, o Deus de Israel. Para construção do seu altar, ele escolheu
doze pedras – uma para cada uma das tribos de Israel. Embora
política e socialmente divididas, na mente de Deus elas continuavam
sendo um único povo, com um só Senhor e uma esperança
messiânica. Portanto, Elias construiu o altar com exatamente doze
pedras, como testemunho delas e contra elas. À volta do altar abriu
uma fossa bastante grande para conter duas medidas, isto é, dois
alqueires de sementes (medida para secos).

35. De maneira que a água corria ao redor do aliar; ele encheu
também de água o rego. Terminando os arranjos para o sacrifício, Elias
fez o estranho pedido de ensopar o altar com água três vezes, até que
o rego transbordou. Isto foi feito para provar á validade absoluta do
milagre que ia se seguir. Elias insistiu em tornar a prova o mais difícil
possível para Deus, para que a resposta pudesse destacar-se em
contraste mais claro e mais agudo com a impotência de Baal e seus
profetas.

A Oração de Elias e Sua Resposta. 18:36-39.

36, 37. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. A extrema
brevidade, embora absoluta sinceridade, da oração de Elias, torna-se
notável quando comparada com os gritos, pulos e danças frenéticas
dos adoradores de Baal. O profeta simplesmente fez Deus se lembrar
que ele não estava inventando este aparentemente estranho
procedimento, mas que o executara por ordem divina.

38. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto. Tão intenso
foi o fogo divino, que devorou as pedras do altar e até lambeu toda a
água que transbordava do fosso. A intervenção sobrenatural na
resposta à oração da fé do profeta de Deus resolveu a questão.

39. O povo, lembrando-se dos termos do duelo espiritual, gritou: O
Senhor é Deus!

40. Lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. O
fato de Elias ter matado os profetas de Baal tem sido um ponto
discutido pelos críticos. Vamos nos lembrar que esta matança foi em
represália da matança dos profetas de Jeová feita por Jezabel, e que a
morte era a penalidade prescrita por Deus para a adoração de ídolos
(Dt. 13: 13-15). Quisom. Um riacho que nasce no Monte Tabor e
desce para o Mediterrâneo. Junto desse riacho Elias matou os
sacerdotes de Baal.
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Comentário Extra –F. Davidson
A prova do Monte Carmelo (1Rs 18.20-46)

As religiões pagãs sempre foram acomodatícias e teria sido fácil fundir
Baal e Jeová num único sistema; é quase certo que Jezabel o
esperasse. Mas Elias era absolutamente intransigente. Melhor seria
adorar Baal que um Jeová adulterado, um Jeová desprovido das Suas
características próprias (21; cfr. #Js 24.14-15). Até quando coxeareis
entre dois pensamentos? (21); segundo uma outra versão, "até
quando hesitareis na encruzilhada sem saberdes que caminho tomar?"
Eu só fiquei por profeta do Senhor (22); é provável que aqui, como
em #1Rs 19.4 a expressão denuncie apenas uma grande solidão e
não pressuponha a afirmação da inexistência de outros profetas
(#1Rs 18.4; #1Rs 20.35; #1Rs 22.8) ou ponha em causa a sua
reputação. O Deus que responder por fogo, esse será Deus; "esse será
o Deus autêntico", segundo outra versão. À medida que o tempo
passava e crescia a agitação os profetas de Baal dançavam e saltavam
à volta e não sobre (26) o altar e retalhavam-se com facas e com
lancetas (28); isto é, lanças; também profetizaram (29), isto é,
excitaram-se ao ponto de perderem o domínio de si próprios. O
quadro que se nos apresenta lembra-nos certas práticas diabólicas
ainda existentes nos nossos dias.

1Rs-18.30

Não há razão para supor que o altar de Jeová tivesse sido quebrado
(30) naquela altura. A escolha de doze pedras era uma condenação
implícita da existência do reino do norte. A água (33) poderia ter sido
trazida do mar. Elias reconhece que a situação obedece a um plano de
Deus; no vers. 37 leia-se: "porque tu fizeste tornar o seu coração para
trás". A matança dos profetas de Baal (40) pode chocar a nossa
sensibilidade e o nosso sentido de justiça. Com ela alcançavam-se dois
objetivos: por um lado vingar a morte dos profetas de Jeová (4); por
outro executar a sentença pendente sobre os que seriam israelitas
apóstatas. (#Dt 13.1-5). A chuva vem proclamar a inteira justiça da
causa do profeta. Totalmente vitorioso, Elias humilha-se ao ponto de
correr perante Acabe (46).
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1 - Elias e suas 
provações

Elias profetizou em um período muito árduo da 
história do povo de Israel do ponto de vista 

religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou 
perseguições do rei Acabe e de sua esposa, 

Jezabel. que levaram os israelitas a se apartar do 
Deus Vivo e adorar Baal.
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Comentários:

No hebraico, irmão do pai, Filho de Onri e sexto rei de Israel.
Reinou por vinte e um anos, entre 918 e 897 A.C.,
aproximadamente. Foi um dos reis mais fracos e corruptos de
Israel. Parece ter tido bons sentimentos e disposições, mas
facilmente desviava-se para o mal. Sua história aparece
principalmente em I Reis 16 -22. A narrativa mostra que a
debilidade, por parte de alguma alta autoridade, pode produzir
tanto o mal quanto a impiedade direta. Foi influenciado por sua
associação com os íenicíos, e vários erros por ele
cometidos podem ser atribuídos a esse fato.

a. Influência fenícia. Havia laços comerciais, provenientes do
tempo de Davi e Salomão. Tais associações, após a divisão de
Israel em dois reinos, tiveram fim em Judá, mas permaneceram
fortes no norte, em Israel.

b. Jezabel, sua esposa, era filha de Etball, rei de Tiro. Era
mulher enérgica, mas ímpia e pagã, e conseguiu dominar
completamente Acabe. Por meio da influência dela, pois, foi
estabelecido o culto aos deuses fenícios, sobretudo o deus sol,
Baal, no reino do norte.

c. Antes disso houvera incidências de idolatria em Israel,
mas agora caíram por terra todas as restrições. O rei erigiu um
templo em Samaria, levantou uma imagem e consagrou um
trecho arborizado a Baal. Muitos sacerdotes de Baal eram
mantidos, ao ponto de a idolatria tornar-se a religião
predominante em Israel. Tão poderoso foi o movimento que
parecia que a antiga fé dos judeus se perdería para sempre.

1.1. O método da chamada 
divina

Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu e dois 
reinos: Norte e Sul. No século IX a.C, o reino do norte 
era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que 

induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de 
idolatria e paganismo [1Rs 16.30,31]. Elias então foi 

chamado por Deus para ser Seu porta-voz, recebendo a 
responsabilidade de lembrar aos israelitas que eram um 
povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas 

práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios 
determinados pelo Altíssimo.
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1.2. Quando a chamada 
de Deus prevalece

A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava 
no reino do norte [1Rs 16.32-33]. A seca 

castigava Samaria e Jezabel mandava matar os 
profetas. O caos havia se estabelecido. Como um 

profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e 
dos homens, se a morte lhe rondava a todo o 

momento?

Comentários:

Jezabel:

Nome. No hebraico, «casta», um nome totalmente
inapropriado para ela e para sua homónima do Novo
Testamento. Quanto à Jezabel do Antigo Testamento, ver I Reis
16 e II Reis 11.

Família. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Tiro. Tornou-se
a esposa de Acabe, rei de Israel, a nação do norte, em cerca de
918 A.C. Ela pertencia a um clã fenício, tendo sido natural que
ela tivesse trazido consigo as idéias e as práticas de seu povo.
Ela foi uma tremenda força corruptora em Israel, além do fato
de que Acabe já tinha sua própria pesada dose de problemas.
Embora chamado de «rei dos sidônios» (I Reis 16:31), Etbaal, o
pai de Jezabel, na verdade era o monarca da Fenícia inteira.
Etbaal consolidou a sua autoridade através de vários
homicídios. Começou a reinar com trinta e seis anos e manteve-
se no trono por trinta e dois anos, e então, morreu. Desse
modo, o começo de sua dinastia, embora banhada no sangue,
conseguiu firmar-se no poder. Seu bisneto foi o último membro
dessa dinastia. Ele morreu noventa e quatro anos após Etbaal
ter subido ao trono, o que significa que essa dinastia de quatro
gerações durou por quase um século.
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1.3. Os métodos peculiares 
de Deus.

Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria 
sore Israel segundo as suas palavras, para fugir 

dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma 
imigração solitária. Ele se estabelece junto ao 

ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado 
por corvos [1Rs 17.3-4]. Não fosse o cuidado do 

Senhor em avisar, Elias certamente teria se 
assustado ao assistir os corvos chegando para lhe 
alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em 
tempos difíceis, Ele salva o Seu povo e cuida dos 

que procuram a Sua salvação [Na 1.7].

Comentários:

Ribeiro de Querite:

Um ribeiro existente na Transjordânia, onde Elias escondeu-se,
após fugir da rainha Jezabel (I Reis 17:3,5). Um local proposto
é o wadi Kelt, um riacho de águas revoltas que deságua no vale
do Jordão. Porém, a expressão bíblica «fronteira ao Jordão»,
parece dar a entender que esse ribeiro ficava a leste daquele
lugar, bem como na própria terra nativa de Elias, Gileade. Nesse
caso, o wadi Yabis, defronte de Bete-Seã, parece ser a
identificação mais provável. A localização do mesmo permanece
em dúvida, e qualquer wadi, entre os inúmeros ali existentes,
com suas numerosas cavernas, pode ter sido o lugar.
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2 - Deus contava com 
Elias

Elias foi um homem que obedeceu a Deus em 
diversas situações. Para exemplificar, podemos ver 

as seguintes ordens sendo obedecidas: Deus o 
manda para o ribeiro de Querite [1Rs 17.3], para 

Sarepta [1Rs 17.9], para Samaria [1Rs 18.1], 
para o Monte Horebe [1Rs 19.8], para Betel [1Rs 

2.2], para Jericó [2Rs 2.4] e para o Jordão [2Rs 
2.6].
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2.1. Deus, um profeta e 
uma pobre viúva.

Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva 
estrangeira para auxiliar o profeta Elias?

Comentários:

Sarepta:

Em algumas traduções, esse nome também aparece grafado
como Zarepta. Houve uma cidade com esse nome, onde Elias
residiu durante a última porção da famosa seca de três anos e
meio (ver I Reis 17:9,10). A própria Bíblia, porém, não nos
fornece informações suficientes sobre o lugar, permitindo-nos
determinar melhor a sua localização, mas parece ter sido perto
de Sidom (e talvez dependente dela). De fato, Josefo (ver Anti,
8:13,2) afiança-nos que Sarepta não ficava distante de Tiro e
Sidom, entre as duas cidades. Ao que parece, ficava localizada à
beira-mar, ao norte de Tiro. Em sua obra, Onom., Jerônimo
acrescenta a informação de que ela ficava na principal estrada
da região. Com base nesses poucos detalhes, alguns têm-na
identificado modernamente com Sarafend. Várias antigas ruínas
têm sido localizadas ali, como alicerces de edifícios, colunas,
lajes, etc. Lucas (4:26) apresenta a forma grega do nome,
Sarepta.

Sarepta, cidade originalmente fenícia, a princípio pertencia a
Sidom; mas, após 722 A.C., ela passou para a órbita de Tiro,
quando as duas cidades entraram em conflito, e esta última
saiu-se vitoriosa. Senaqueribe, da Assíria, incluiu a cidade na
relação de lugares que ele capturara, ao invadir a Fenícia, em
701 A C.. Obadias (vs.20) profetizou que, no dia do Senhor, os
habitantes de Israel, que haviam sido deportados pelo rei
Sargão, da Assíria, após a queda de Samaria, possuiríam a
Fenícia até Sarepta. Champlin

Localidade fenícia, situada a 15 km ao sul do Sidón (veja-se Jos
11.8 N.), quer dizer, em uma região que não estava sob o
controle do rei Acabe. Cf. Lc 4.25-26.
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2.2. Na crise, a viúva de 
Sarepta foi bênção para Elias.

Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes 
nem depois [1Rs 17.12]. Se Deus parece estar 

demorando, não significa que não irá nos atender. 
Ele tem os Seus propósitos. Elias chegou à casa 
de uma mulher que estava s preparando para a 

morte. Ela vivia com o filho e tinha apenas o 
suficiente para os dois. Depois disso, iriam morrer. 
Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela 

não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, 
por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez 

prosperar em tempos de crise [1Rs 17.15]. O 
Senhor socorreu seu profeta na hora da crise, 

primeiro por meio dos corvos, depois por 
intermédio da viúva de Sarepta.

Comentários:

Desconhecemos, por completo os antecedentes de Elias o
tesbita (1) exceto que era de Tesbe, de Gileade (assim nos
dão a palavra, sem quaisquer alterações de consoantes, a
Septuaginta, Josefo e outras versões). Não se sabe ao certo se
Elias seria um profeta já largamente conhecido. Perante cuja
face estou (1); era uma expressão tradicionalmente designativa
de serviço prestado a Deus ou ao rei (cfr. #1Rs 10.8). Vai-te
daqui (3). Elias teria profetizado precisamente antes do
começo da estação das chuvas; Acabe não teria prestado
grande atenção à sua profecia até verificar que esta começava a
cumprir-se. O ribeiro de Querite que está diante do Jordão (5);
segundo outra versão, "que está a Leste do Jordão". A
tradicional identificação do lugar com Wadi Kelt apenas nos
peregrinos que o favorecem encontra pronto acolhimento.

Dificilmente se pode exagerar a fé da viúva; é provável que ela
percebesse que se tratava de um profeta pela maneira como
Elias trajava (ver comentário a #2Rs 1.8) e ela sabia o nome
do Deus de Israel (12) mas era pagã. Sarepta (9) era um
pequeno porto de mar entre Tiro e Sidom. É improfícua
qualquer especulação sobre a forma como se realizaria o
milagre (16). Este súbito fluxo de milagres do primeiro desde o
êxodo e a conquista destinava-se a assinalar mais uma
encruzilhada do destino de Israel. Vieste tu a mim para trazeres
à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? (18).
Não se trata necessariamente de um determinado pecado. De
acordo com ideias primitivas, a viúva crê que Elias, um homem
santo, ao tocar com a santidade divina a sua casa, acarreta,
para esta, desastrosas consequências. F Davidson
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2.3. Na crise, Elias foi bênção 
para a viúva de Sarepta.

Estamos convencidos de que nos momentos de 
crise social, como a que temos vivido no mundo 

contemporâneo, os cristãos não devem entrar em 
pânico. Veja o caso da viúva de Sarepta. Esta 

mulher estava à beira da morte, todas as palavras 
lhe eram contrárias, para aonde quer que olhasse 
ela só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o 
profeta Elias a provisão chegou à sua casa [1Rs 

17.16]. É preciso ressaltar que a bênção chegou à 
sua casa por ser uma mulher abençoadora. Neste 

tepo de incertezas que atravessamos, quero lhe 
dar uma ótima notícia! Se, antes da crise, alguém 

era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenham a 
certeza de que a bênção de Deus irá chegar até 

vocês. Disso, não duvidem!

Comentários:

9. Dispõe-te, e vai a Sarepta. Depois que a água do regato esgotou-
se, Deus ordenou ao Seu servo Elias que fosse à cidade de Sarepta,
onde uma viúva recebera ordens de sustentá-lo. Sarepta (na LXX) era
uma pequena aldeia situada junto ao Mar Mediterrâneo entre Tiro e
Sidom. 10. Então ele se levantou e se foi. Quando da sua chegada,
foi recebido com o quadro de uma viúva preparando sua última
refeição para ela própria e seu filho. Seu pedido de água, embora
razoável em circunstâncias normais, talvez fosse um teste de fé.
Quando a mulher estava para oferecer ao profeta um pouco de água,
ele também lhe pediu um pedaço de pão.

12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus nada tenho cozido. Ela
revelou assim que reconhecia o estranho como um profeta de Deus.
Ao mesmo tempo ela estava provocando uma maldição divina sobre si
mesma, se as palavras que acabara de proferir não fossem
verdadeiras, isto é, que ela e seu filho estavam para comer sua última
refeição.

13. Elias lhe disse: Não temas; vai, e faze o que disseste. Com sua
obediência em alimentar o profeta, a mulher trocou a incerteza pela
certeza, a fome pela fartura, a morte pela vida.

14. A farinha da panela não se acabará. As proféticas palavras de
certeza proferidas pelo homem de Deus foram o critério da conduta
da mulher, que com indiscutível obediência executou as ordens do
profeta. Considerando que ela era gentia, sua fé foi incomparável.
Encontramos nosso Senhor referindo-se a ela em Lc. 4:26.

16. Da panela a farinha não se acabou. É mais do que inútil tentar
atribuir alguma cousa natural para o suprimento inesgotável do azeite
e da farinha da mulher. O ministério de Elias foi marcado de milagres.
Neste caso Deus interveio sobrenaturalmente para preservar a vida
desta mulher, de sua família e do profeta.
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3 - Elias se apresenta e 
lança um desafio.

Mesmo atravessando uma grande escassez de 
água e alimentos, havia chegado o grande 

momento de Elias mostrar quem de fato era o 
verdadeiro Deus de Israel [1Rs 18.21]. 

Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou 
muitos por dizer que somente Deus é Senhor [1Rs 

18.17]
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3.1. Confrontando o povo e 
os profetas pagãos.

O profeta Elias sabia para o que foi chamado e 
não retrocedeu. Convocou o povo de Israel para o 

Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas e 
Baal e os 400 profetas de Aserá [1Rs 18.19]. Ali, 

dois sacrifícios seriam apresentados: um pelos 
pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém 

poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria 
surgir de forma sobrenatural [1Rs 8.24]. O 

verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o 
sacrifício. E, assim, munido de fé e confiança, Elias 

venceu o confronto. Deus foi fiel para com o Seu 
servo e lhe honrou perante todos. Assim, acontece 

com os servos de Deus na atualidade, onde 
confrontos do império das trevas chegam a todo o 

momento.

Comentários:

Baal:

A palavra e seu uso. Essa é a palavra hebraica que significa
«proprietário», «senhor» ou «marido». É usada em I Crô 5:5; 8:30
e 9:36 como um nome pessoal; e, de modo geral, designa a
divindade cananéia desse nome. As identificações incluem
aquelas com restrições a algum mero lugar de adoração como
Baal-Peor (Núm. 25:3), Baal-Gade (Jos. 11:7), Baal-Hermom
(Jui. 3:3), etc. Algumas vezes, tais combinações indicam uma
característica da divindade, e não algum lugar com o qual
estaria associada, como Baal-Berite (Baal do pacto, em Jui.
8:33). Baal-Zebube, talvez uma corruptela de Baal-Zebul (que
significa «príncipe», em II Reis 1:2). 0 próprio termo sugere que
a divindade era considerada proprietária de um determinado
lugar, pelo que exerceria controle ali, no tocante a certos
aspectos da vida humana, mas, sobretudo, no tocante à
fertilidade.

Baalismo. A adoração a Baal era, essencialmente uma religião
da natureza, cuja ênfase principal era a fertilidade. 0 Oriente
Próximo exibiu várias formas de religião da fertilidade, e essa
religião dos cananeus era a mais desenvolvida entre elas,
quanto a esse aspecto. Israel deixou-se arrastar pela influência
do baalismo por meio de sincretismo (os hebreus
incorporaram-no, ou ao menos aspectos seus, à sua fé), tendo
havido uma reação profética (os profetas que reagiram contra
esses elementos corruptores).
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3.2. A resposta divina em 
meio à fé.

Em meio às adversidades da vida, devemos confiar 
em Deus com todas as nossas forças [1Rs 

18.36]. O profeta Elias nos faz ver que confiar em 
Deus é a atitude mais acertada que um ser 

humano pode fazer [Sl 91.2]. Quando rogamos ao 
Senhor com toda a nossa devoção, a resposta vem 

pelos modos mais diferentes, como no caso da 
resposta a Elias no monte Carmelo frente aos 450 
profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Após 

a oração do profeta Elias, caiu fogo do céu e o 
Senhor consumiu completamente o holocausto, a 

lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu toda a água 
que estava no rego [1Rs 18.38]. A amplitude mais 

significativa da ação de Deus no Monte Carmelo 
foi que todo o povo caiu sobre seus rostos, e 

disseram em uma única voz: "Só o Senhor é Deus! 
Só o Senhor é Deus!" [1Rs 18.39]

Comentários:

Aserá ou Poste-Ídolo:

A imagem de ASERÁ, deusa da fertilidade adorada pelos
fenícios e pelos sírios em culto LASCIVO, junto com BAAL, o
seu companheiro (Jz 3.7, RA).

As traduções manuseiam de maneiras diferentes esse nome.
Algumas dão bosque; mas outras, com maior razão, aplicam a
palavra à deusa Aserá ou ao culto à mesma. A Septuaginta diz
bosque ou árvore, na tentativa de traduzir o termo hebraico. Os
autores da Mishina explicam a palavra como referência a uma
árvore que era adorada. Talvez isso explique a seleção dos
revisores da Bíblia portuguesa, em nossa versão, «poste-ídolo».
No Antigo Testamento transparecem as seguintes idéias: era
um ídolo feito de madeira (Jos. 6:26); era levantado do solo (I
Reis 14:23); podia ser cortado (Êxo. 34:13); podia ser
derrubado (Miq. 5:14); destruído (II Crô. 34:4); associado a
lugares elevados (II Crô. 17:6); juntamente com imagens
(II Crô. 34:4). A imagem de Aserá é mencionada em I Reis
15:13 e II Reis 21:7. Isso nos leva a crer que a referência é a
ídolos de madeira que representavam Aserá, e que se tornou
uma parle integrante desse culto levantar uma árvore ou poste.
Aserá era uma deusa cananéia, que aparecia como a Senhora
do Mar na literatura de Shamra, no século XIV A.C. No trecho
de Juízes 3:7 essa deusa é associada a Baal.

Informações extra-bíblicas. Nos textos de Ugarite, ela é a deusa
do mar, consorte de EI, progenitora de vários deuses, inclusive
Baal. Os tabletes de Tell el-Amarna preservam os nomes Abdi-
Ashirti. (verve de asherah), e alguns textos acadianos
mencionam Ashratu.
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3.3. Altar restaurado, glória de 
Deus e abundante chuva.

Depois de mostrar o Seu grande poder diante de 
todos, e Elias acabar com todos os profetas 

idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênçãos a 
oferecer: "Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e 
bebe, porque ruído há de uma abundante chuva." 

[1Rs 18.41]. Isso demonstra que a idolatria 
instalada em Israel impedia a ação de Deus. Há, 
portanto, boas razões para termos a certeza de 

que, quando o Senhor decidiu sobre o retorno de 
Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. 

Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era 
necessário haver concerto. No âmago da questão, 

era imprescindível haver arrependimento e a 
expressão da glória de Deus. Cumprido estes 

requisitos era a hora do Senhor derramar uma 
abundante chuva sobre aquela terra, mostrando 

assim que só existe um Deus.

Comentários:

ALTAR

- Do hebraico “miz-bêach”; “sulhãn”; e do grego “thysiastêrion”
(de “thysia”, sacrifício); e ainda do latim “altare, altaria”
(semelhante a “adoleo”, queimar). Quase todas as pessoas
dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar no
sentido genérico e prático que motivou sua existência. Todos
julgam, geralmente, que um altar genuíno é a parte de um
templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma
sinagoga, reservada exclusivamente aos pastores, aos
sacerdotes ou aos rabinos. Muitos, sem dúvida, vão
surpreender-se quando lhes mostrarmos como a Bíblia define o
significado do altar verdadeiro e sua função.

O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído
para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais.
Era um testemunho perpétuo de um favor; sentia-se nele a
manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava
as ofertas, e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis
com o Senhor. Por tais razões o altar era respeitado.



Conclusão
Vencer as provações é uma prerrogativa 
dos verdadeiros adoradores. A vitória de 
Elias comprovou que de fato o Senhor é 

Deus Todo-Poderoso e portanto, 
merecedor de toda adoração. Ele luta e 

vence todas as nossas batalhas.
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