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S E R V O   D I S P E N S A D O 
 Foi Elias. Sim, Elias, o grande profeta. Porque, num momento de fraqueza ele deixou o 
‘front’ da batalha ... “e,para escapar com vida,se foi...” 1ª Reis 19:3. Ele, a quem o Eterno 
usara para multiplicar o azeite da botija e a farinha da panela da viúva de Zarefate; ele, a quem 
o Eterno usara para suspender a chuva por três anos e seis meses e depois fazê-la voltar; ele, a 
quem o Eterno usara para fazer cair fogo do céu para consumir o holocausto diante dos 
profetas de baal. Ele, Elias, não conseguiu crer que o mesmo Deus o livraria da perseguição de 
Jezabel. O que os quatrocentos profetas de baal não conseguiram fazer, isto é, fazê-lo recuar, a 
fúria de uma mulher o fez. Ele, o grande Elias, esconde-se como um rato em uma caverna 
(verso 9 do mesmo capítulo), onde o Eterno o aborda e o confronta:  “Que fazes aqui, Elias?”. 
 Ele, Elias, que na mesma fraqueza se ufana do seu zelo, reclama por reconhecimento, e 
se coloca como o único servo fiel ao Eterno: “Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos 
Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e 
mataram os teus profetas a espada; e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma 
tirarem.”(ibidem verso 10). O Senhor dá a Elias uma chance para reflexão e retratação, 
ordenando-lhe: “Saia para fora...” E saindo Elias ele presencia uma teofania, isto é, uma 
manifestação divina como nunca antes vira, após a qual o Eterno volta a formular a mesma 
pergunta: “Que fazes aqui, Elias?”, à qual Elias dá a mesma resposta anterior, sem se dar 
conta da oportunidade perdida. Vide versos 11 a 14. 
 Sem outros argumentos, sem outra chance, o Eterno dá a Elias o aviso prévio, 
mandando-o preparar ‘outro’ para o seu lugar: “Vai, volta pelo teu caminho..., a Eliseu, filho 
de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.”, e, saiba Elias, você não é o único: 
“Também eu fiz ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que se não dobraram a baal, e toda 
boca que o não beijou.” Versos 15 a 17 do mesmo capítulo. 
 Sim, Elias era como nós – Tiago 5:17. E nós, como ele, também podemos ser 
dispensados como ele da função recebida; ser recolhidos à prateleira, ou conduzidos ao lar 
celeste, até, se como ele sucumbirmos às pressões das ‘jezabeis’ do presente, caindo no 
orgulho espiritual ou reivindicando reconhecimentos. Servir ao Eterno é honra, é privilégio. 
Colocar a mão no arado e olhar parra trás é desqualificação para o Reino. “Amados, não 
estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos 
acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que 
também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis.” 1ª Pedro 4:12-13_2ª 
edição_edsonbvaleriano_02102016.  


