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#conectou?

DEUS RESPONDE AOS SEUS

CONHECENDO ACABE E JEZABEL

Acabe foi rei de Israel por um período de vinte e dois
anos (874 a 852 A.C.). Foi sucessor de seu pai, o rei Onri,
que já havia sido um péssimo rei para Israel, Acabe foi o
sétimo rei de Israel, o que define que o seu reinado se iniciou cerca de 135 anos após o reinado de Davi.
Agora o reinado que fora unificado no período de Davi e
Salomão, agora está dividido e fragilizado, vemos o reino
do sul que era Judá e o reino do norte que era Israel e que
estava na mão do rei mais perverso de toda sua história.
“E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos
do Senhor, mais do que todos que foram antes dele” (1 Rs
16.30).
Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom e sacerdote de Astarte.
Jezabel trouxe consigo o deus Baal, o qual Acabe aderiu
e adorou, transformando os dois nos piores governantes
que a história de Israel pode contabilizar.

Jezabel era uma fanática e extremista adoradora de
Baal, dominadora e obstinada, se tornou um grande problema para os profetas do Deus verdadeiro, pois os perseguia para reduzi-los a nada.
Elias era um profeta que representava Deus com verdade e por isso se tornou alvo de Acabe e Jezabel, ainda
muito mais quando Elias humilhou os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas Azera.
Acabe em cada momento se mostrou mais frouxo como
rei e Jezabel cada vez mais cruel como rainha, a prova disto está no acontecimento da vinha de Nabote.
Diante da desaprovação de Deus para o reinado deles,
ambos tiveram uma morte cruel e impiedosa, exatamente
como sempre se portaram, forma destruídos, Acabe com
uma flecha que o transpassou e Jezabel foi lançada de
uma janela e atropelada pelo carro de Jeú.
Acabe e Jezabel colheram exatamente o que plantaram.

