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INTRODUÇÃO: 
 
Jezabel era princesa da familia real do rei Sidonio-Fenício, Etbaal. Ela tinha como deuses a Baal e a Asera, 
esposa deste. No tempo de Elias, que vivia nas montanhas de Gileade, contemplou a espoliação da nação 
pelo casamento desajustado de Acabe e Jezabel, a qual alimentava 400 profetas de Baal, e 450 de Asera! 
Todo seu capricho diabólico foi assistido pelo silêncio e indiferença do rei Acabe! Baal era considerado 
o deus do fogo e do poder, enquanto Asera era considerada a deusa da fertilidade sexual! Enquanto 
Acabe era um jovem leviano e gostava da montaria dos cavalos, Jezabel era dinâmica, capiciosa! Usada 
por um propósito malígno, treinou os “evagelistas” dos deuses dos Fenícios! Nas madrugadas de orgias 
sexuais e sacrifícios de inocentes primogênitos, desde o fortificado de Gileade; Elias ouvia, a cada noite 
de lua nova, o sussurro e gemido da nação, e a perda iminetente de todas as promessas que Deus tinha 
estabelecido. Era necessário que Elias descesse do monte! 
 
 
ESBOÇO: 
 

 
1. Monte Moriá - o povo sem terra: Gn 22.2 - E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, 

Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá; e oferece-o ali em holocausto sobre uma das 
montanhas, que eu te direi. 
 

2. Monte Horebe - o povo escravizado: Ex 3.12 - E Deus disse: Certamente eu serei contigo; e isto 
te será por sinal de que eu te enviei: quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste 
monte. 
 

3. Monte Sinai - o povo das suas bênçãos fizeram um ídolo: Ex 32.7 - Então, disse o SENHOR a 
Moisés: Vai, desce; porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. 
 

4. Monte da Tentação - o mundo todo estava condenado: Mt 4.10 - Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, 
Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou; 
e, eis que chegaram os anjos e o serviram.  
 

5. Monte das Oliveiras - apesar de muitos líderes, o povo estava sem pastor: Lc 19.41 - E, 
quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 
 

6. Monte Tabor - o povo com os oráculos, promessas e o Messias, porém estava possesso: Mt 

17.1-9 - E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele 
e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito; pois muitas vezes cai no 
fogo e, muitas vezes, na água. 


