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Comentário lição 05

Certo teólogo disse que a verdadeira religião é o diálogo entre Deus e o homem. Para esse
diálogo acontecer é preciso ter intimidade. A lição desta semana mostra que é imprescindível
o crente em Jesus ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso signi�ca precaver-se de
qualquer ato ou conduta que impeça essa intimidade. Sim, a in�delidade espiritual leva o
relacionamento com Deus à ruína. Esse é o pano de fundo da presente lição .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

UM REINADO MARCADO PELA IDOLATRIA

Acazias foi mais um dos terríveis reis que passaram por Israel. Como Acabe, procurou afastar-
se de Deus inclinando-se aos deuses pagãos, demonstrando total falta de zelo pela Lei do
Senhor proferida por Moisés. Acazias procurou continuamente avançar na política religiosa
criada por seus pais, o que marcou o seu reinado como desagradável aos olhos do Senhor.

Seu reinado de dois anos foi marcado pela tragédia. Acazias tentou fazer uma aliança com
Jeosafá, mas o rei de Judá não concordou (1 Rs 22.50); ele caiu pela janela de um quarto em
Samaria e machucou-se gravemente (2 Rs 1.2); quando mandou mensageiros consultar Baal-
Zebube, deus de Ecrom, para saber se �caria curado, Elias os interceptou no meio do caminho
e os enviou de volta a Acazias com a mensagem de que Deus havia decretado sua morte (2 Rs
1.4) .2

Acazias deixou que a má in�uência de seus pais o dominasse, de modo a deixar a idolatria
deles invadir o seu coração, a ponto de abandonar totalmente o culto a Deus em sua vida.
Seus atos foram julgados por Deus de forma dura, e sua idolatria recebeu a consequência da
morte (2 Rs 1.4).
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A idolatria de Acazias foi um grande empecilho ao relacionamento íntimo com Deus. Como
vimos em lições anteriores, a idolatria é um pecado que rompe o relacionamento com Deus.
O deus de Acazias era Baal-Zebube de Ecrom. Ele imitou seu pai, e fez o que era maus aos
olhos do Senhor .1

Destaque

A marca de seu reinado foi a sua suprema insensatez, muito mais do que o seu infortúnio. Ele
enviou dois grupos de soldados para prender Elias, os quais foram mortos pelo fogo que caiu
do céu (2 Rs 1.9ss). Finalmente, o profeta resolveu ir com o terceiro capitão ao encontro de
Acazias e repetiu a profecia de que ele morreria sob o juízo de Deus. O texto bíblico deixa
claro que o confronto entre Elias e Acazias é considerado uma disputa entre o Deus
verdadeiro e as assim chamadas divindades dos �listeus, tais como Baal-Zebube, o deus de
Ecrom (2 Rs 1.2,3) .2

O nosso relacionamento com Deus é um bem precioso. Por isso, devemos tomar cuidado com
a idolatria. Hoje, talvez, a pessoa não cometa idolatria se curvando literalmente diante de uma
imagem, mas entronizando valores no coração de que se opõem ao Evangelho. Quando Deus
não está em primeiro lugar em nosso coração, a idolatria se instala e o nosso relacionamento
com Deus se quebra .1

ELIAS DESAFIA A ADORAÇÃO A BAAL

Como no reinado de Acabe, Elias confrontou mais uma vez um rei por causa de seu
abandono à Lei do Senhor. Esse episódio ocorreu durante o pedido feito pelo rei a seus
emissários para irem consultar ao deus de Ecrom, demonstrando seu total abandono pelo
temor e respeito ao Senhor.
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Elias, guiado por Deus, encontra os mensageiros, e os envia de volta com uma resposta que os
livraria do trabalho de irem a Ecrom. Tivesse Acazias enviado mensagem a Elias, se
humilhado, e implorado suas orações, ele poderia ter recebido uma resposta de paz. Mas se ele
enviou mensagem para o deus de Ecrom, ao invés de fazê-lo ao Deus de Israel, este, como Saul
ao consultar a feiticeira, preencheu a medida de sua iniquidade e trouxe sobre si a sentença de
morte .3

Elias representa um homem de coragem. O profeta confrontou a decisão do rei e a sua
cegueira em buscar auxílio em um deus morto, ao invés de reconhecer sua necessidade da
intervenção do verdadeiro Deus em sua vida.

A atitude de Elias assinala que devemos ter coragem para conservar a nossa relação com Deus.
Elias interveio corajosamente contra todo aquele estado de idolatria. Ele enfrentou os desa�os
e as adversidades com coragem e determinação. O nosso relacionamento com Deus é um bem
que não pode ser perdido .1

Destaque

Precisamos, como Elias, ter coragem de enfrentar o que pode impedir a nossa relação com
Deus. Coragem não é sinônimo de soberba, mas conforme mostra a sua raiz etimológica (pois
a palavra vem do termo coração), traz a ideia daquilo que é profundo, central e inegociável.
Isso implica ter coragem de não negociar o que é precioso, não se dobrar diante das
adversidades .1

O ministério do profeta Elias lutou com muito zelo contra a adoração a falsos deuses. A�nado
com Jeová, o profeta não tolerou esses desvios perniciosos do seu povo. Que Deus levante
muitos profetas na força de Elias para combater as várias formas de idolatria que podem haver
entre o povo de Deus e que o fogo do Espírito Santo possa queimar toda idolatria, visto que
Jesus é aquEle que nos “batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Lc 3.16) .4

A DOENÇA DE ACAZIAS E A SUA MORTE
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A morte de Acazias foi total consequência de seus pecados. A sentença emitida, e
posteriormente reiterada, pelo profeta Elias à Acazias foi concretizada, culminando assim na
morte do rei em sua enfermidade (2 Rs 1.17).

A sentença inspirada pelo Espírito Santo, que Elias deu para o rei Acazias, é consequência
direta da importância que o rei deu à divindade Baal-Zebube. Era inadmissível esse rei querer
consultar uma divindade falsa, sendo que Jeová, o Deus de Israel, mostrou tantas maravilhas
no meio do seu povo no passado. Deus não tolera a estupidez daqueles que ouvem a sua voz e
conhecem a sua história, no caso do rei por meio do profeta Elias, e continuam com a sua vida
entregue ao pecado .4

Acazias foi um escravo de suas próprias decisões, sendo que estas foram fatores determinantes
e fatais em sua caminhada. O rei não quis abrir mão do culto a Baal-Zebube, pois isso
signi�caria abandonar as facilidades ofertada por esse falso deus. Quando alguém está
confortável em sua situação, di�cilmente decidirá abandonar se em seu coração não existir o
verdadeiro arrependimento.

Elias sabia que Acazias não havia abandonado Baal, porque não é fácil abrir mão de Baal, pois
isso signi�caria deixar de exercer controle sobre deus. Abrir mão de Baal signi�ca que não se
terá mais à disposição aquela religiosidade alienadora ao nosso dispor. Para deixar Baal, é
preciso abandonar as ilusões confortáveis que permitem “viver uma desonestidade livre de
culpas”. Deixar Baal signi�ca que “não mais poderemos usar a religião para assustar, subornar
ou intimidar outras pessoas”. Abrir mão de Baal é um convite para crescer espiritualmente,
mas crescer dói, especialmente em pessoas acostumadas a “uma cultura que lhes dá passagem
livre para uma religião dos contos de fada, de divertimento e êxtase” .4

Destaque

É preciso, �nalmente, deixar claro que o pecado pode destruir a nossa vida com Deus. Não
podemos ser condescendentes com ele. Devemos andar sob a direção do Espírito Santo .1
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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