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Desafio da semana: Orar por célula no Cosme Velho
S

Um passo de confiança e fé

ade

Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que
ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos". Eliseu perguntoulhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? " E ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma
vasilha de azeite". Então disse Eliseu: "Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas. Depois entre
em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo.
(2 Reis 4.1-4)
O FIM DE UM CICLO
Este texto retrata a época do profeta Eliseu, sucessor de Elias. No Antigo Testamento o profeta do Senhor tinha o dever de
transmitir a Palavra de Deus para os reis, o povo e todos que fossem consultá-lo, honrando a Palavra e a fidelidade de Deus.
O relato acima se reporta a uma mulher viúva de um discípulo dos profetas que era temente a Deus, mas que deixara uma
dívida que ela não podia pagar. Como consequência estava prestes a perder também seus filhos para o credor. O que poderia
fazer? Que decisão tomar? Ela precisava de uma orientação de Deus para sua vida e foi falar com Eliseu para que Deus
revelasse através do profeta sua ordenança.

QUANDO AS SITUAÇÕES SÃO IMPOSSÍVEIS
Muito embora o texto se refira a uma época distante, a realidade vivida pela mulher é bem atual. São várias as situações em
nosso cotidiano que nos confronta com problemas aparentemente impossíveis de solução, mas quando dependemos de Deus
para a condução de nossas vidas, o texto nos revela um resultado surpreendente, mostrando-nos três ações que devemos
praticar para que o poder de Deus, hoje na pessoa de Cristo, possa se revelar a nós:
Precisamos ouvir a Palavra de Deus
Eliseu falou para que ela pedisse emprestadas muitas vasilhas a fim de enchê-las. Com a venda do azeite pagaria sua dívida
e viveria com a sobra (2 Rs 4.7). Ela entendeu bem a mensagem, recebeu a Palavra de Deus transmitida pelo seu servo,
Eliseu. Compreendeu a ordenança de Deus, mesmo que, no momento, soasse loucura para a sua realidade.
Precisamos crer na Palavra de Deus
A primeira ação foi ouvir e a segunda crer. Como está escrito: “Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a
mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo” (Rm 10.17).
Ela não questionou a possibilidade de obter uma solução, nem olhou para o pouco que tinha, mas creu que do pouco Deus
faria muito. Ela pôde visualizar, pela fé, o milagre de Deus, e com isso, obter a sua vitória, tomando posse da providência
divina, além de ver a sua fé fortalecida em meio a maior ameaça de sua vida, perder seus filhos.
Precisamos obedecer a Palavra de Deus
Depois de ouvir e crer, precisou agir, colocou em prática tudo que lhe fora revelado por Deus. Pediu as vasilhas e começou
a derramar o azeite a partir da única que possuía, as mesmas foram enchendo sem parar, jorrava o azeite, e só parou quando
chegou na última (2 Rs 4.6). O texto no ensina que existem momentos que somente nós é que devemos agir, usando de
nossa fé. Aqui, a mulher, pela fé, pediu vasilhas e derramou azeite. Um verdadeiro ato de fé em obediência a ordenança de
Deus. Ela estava vendo o cumprimento da sua fé na Palavra, estava alimentada e aliviada.
A PALAVRA É A FONTE
Quando temos a Palavra de Deus como nossa fonte insubstituível de fé e vivemos somente por ela, Deus por intermédio de
seu filho Jesus Cristo, se revela a nós. Deus falou por intermédio de seus profetas ao longo da história, mas podemos repetir
o que o autor de Hebreus escreveu: “hoje tem nos falado através de Jesus Cristo” (Hb 1.1-2). Aproveite para compartilhar
com alguém o poder da Palavra de Deus e o que Ele está fazendo em sua vida, de forma que outros também desfrutem das
maravilhas do Senhor.

