QUANDO O MEDO NOS AMEAÇA E NOS APAVORA
“E Eliseu orou e disse: — Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os
olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu.” (2
Reis 6.17)
MOMENTOS DE MEDO
É certo que em nossas vidas passaremos por momentos de profundo medo. Os últimos anos têm provado
nossos corações em relação a esse sentimento difícil. No entanto, podemos nos consolar no fato de que
a Bíblia nos ajuda com tudo, inclusive sobre como lidar e vencer essa dura batalha. Na presente lição
veremos três certezas dadas por Deus que nos mostrará como podemos experimentar a vitória sobre o
medo.
CERTEZA DA PROTEÇÃO SOBRENATURAL DO SENHOR
“Ele respondeu: - Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com
eles.” (2 Reis 6.16). Quando Eliseu se viu cercado pelas tropas do exército da Síria, o seu servo ficou
com medo e perguntou o que fariam diante daquela situação. O profeta fez uma afirmação
impressionante: havia mais do lado deles do que do inimigo, que estava com uma grande tropa disposta
a capturá-lo. Com isso podemos aprender que devemos ser como Eliseu e crer que o Senhor jamais nos
deixará sozinhos, pois sempre olha para nós e por nós. Outra valiosa lição é a de que Ele jamais nos
deixará desamparados, pois está sempre nos guardando e cuidando de nós.
CERTEZA DA AÇÃO SOBRENATURAL DO SENHOR
“E Eliseu orou e disse: — Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os
olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu.” (2
Reis 6:17). Para demonstrar que estava certo, Eliseu fez uma oração pedindo a Deus para seu servo
visualizar o mesmo que ele, e isso aconteceu. Foram revelados os exércitos de Deus lutando a favor
deles. Dessa forma aprendemos que existe uma ação do Espírito Santo no mundo sobrenatural e que
nossos olhos e mentes podem ser abertos para visualizarmos e entendermos essa realidade. Além disso,
a ação ministrada pelo Espírito Santo mostrará os meios e o poder de Deus para conseguirmos chegar
à vitória em nossas batalhas e lutas.
CERTEZA DA INTERVENÇÃO SOBRENATURAL DO SENHOR
“E, quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: — Peço-te que firas esta gente
de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: — Não é
este o caminho, nem esta a cidade; sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando.
E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: — Ó Senhor, abre os
olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram; e eis que estavam
dentro de Samaria.” (2 Reis 6:18-20). Ao lidar diretamente com o inimigo, Eliseu combateu o mal através
do poder da oração, ocasionando a cegueira de todo o exército, levando-o ao triunfo naquela batalha.
Vemos um homem vencendo uma enorme tropa por meio da fé. Da mesma forma que Eliseu podemos
vencer através de uma intervenção de Deus que respondeu a uma oração corajosa e fervorosa, pedindo
o impossível e esperando o impensável, crendo no poder e no agir do Senhor.
PARE, PENSE E CREIA NA VITÓRIA
O texto que lemos é impressionante, pois mostra como um homem perseguido por causa da fé venceu
uma tropa inteira mesmo sem levantar armas. Com essa história nosso grande desafio é enfrentar
nossos maiores temores e os sentimentos ruins que as circunstâncias nos afligem com a mesma fé que
acompanhou o profeta Eliseu.

