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No cumprimento do chamado divino, enfrentamos desafios constantes. Sejam eles 
de ordem: emocional, físico, espiritual ou social os quais nos levam a experienciar 

momentos de desânimo, apatia e adoecimentos.
            Como reagir a tudo isso e continuar no foco da missão que nos foi confiada 

por Deus?
            Para responder essa pergunta, nos basearemos na vida e ministério do 
profeta Elias, o qual exerceu seu ministério no momento mais crítico da história. 

Época em que os profetas e sacerdotes eram forçados a abandonar sua crença e a 
abraçar o culto ao paganismo instituído pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. 

Os que resistiam a essa ordem eram mortos. Isso provocou a ira de Deus, trazendo 
uma grande seca naquele reino por três anos e seis meses.

O rei Acabe não reconheceu sua culpa por ter abandonado o culto a Deus e ter 
adorado a outros deuses, mas responsabilizou o profeta Elias pela calamidade que o 

reino de Israel estava passando.
            Terminado o tempo determinado por Deus para o cumprimento da grande 
seca, o confronto do profeta Elias com os profetas de Baal que, após cair fogo dos 

céus e consumir o altar, o culto ao Deus foi reestabelecido diante do povo, e os 
profetas de Baal foram mortos.

            Quando a rainha Jezabel tomou conhecimento do ocorrido, enviou 
mensageiros ao profeta Elias informando que no dia seguinte ela faria com ele o 

mesmo que havia feito com seus profetas, e ele temeu por sua vida.
O apóstolo Tiago, relata em sua carta que Elias era um homem semelhante a nós, 
sujeito aos mesmos sentimentos (Tg 5.17a). Também somos tomados por medo, 
pavor, incertezas e diante de uma notícia trágica ou fatídica, passamos a reagir 

como o profeta Elias, procuramos o isolamento, nos afastamos das pessoas mais 
próximas, preferimos um caminhar solitário e procuramos por caminhos alternativos 
diante dos problemas que estamos vivendo, como por exemplo, dormir para nunca 

mais acordar.
            O cuidado de Deus com o profeta Elias nos ensina como devemos agir diante 

dessas situações, nos habilitando a ajudar a outros que estão necessitando de 
auxílio. Para tanto, devemos considerar alguns conselhos:

 
1) O descanso é primordial. Dormir bem, tirar férias, investir tempo com a família e 
amigos, além de que necessitamos conhecer nossos limites. O apóstolo Paulo, em 
sua carta pastoral, orienta o jovem pastor Timóteo a cuidar de si mesmo. O jovem 

parecia sofrer com uma úlcera gástrica.
2) O alimento é essencial. Alimentar-se bem não é sinônimo de comer muito. É 
preciso que tenhamos disciplina alimentar, para que nosso corpo tenha todos os 

nutrientes necessários para um melhor funcionamento e bem-estar.
 



 
3) Atividade física é essencial. Quantos pastores e líderes são sedentários, 

dedicando tempo considerável ao ministério em detrimento do cuidado do corpo, que 
é o templo do Espírito Santo. Alegam que não têm tempo e condições financeiras 
para frequentar uma academia. Deus, em sua infinita sabedoria, orientou o profeta 
Elias a fazer uma longa caminhada de 40 dias para depois tratar com seu coração. 
Após praticarmos atividade física, somos beneficiados com uma descarga de bem-

estar que reflete em todo o nosso físico.
Muito embora, o fato de consideramos esses hábitos não nos garante uma vida 

isenta de crises, porque a bíblia nos afirma que neste mundo teremos aflições, Deus 
nos exorta a termos ânimo para enfrentá-las confiando nele, pois nos concede meios 

para superar todas as mazelas.
 

No amor e cuidado de Cristo,
Pr Onésimo e Lucilene

 
Aplicação pessoal:

 
1) Os desafios da vida e do ministério afetam cada pessoa de uma maneira 

diferente. Como sua saúde emocional é afetada, isto é, quais são os sintomas que 
você observa em si mesmo diante desses desafios?

 
2) O compartilhar dos problemas de sua vida com um amigo, pastor ou mentor tem 

lhe ajudado na saúde emocional? Você faz isso com qual regularidade?
 

3) O descanso regular, se alimentar de forma balanceada e as atividades físicas tem 
sido um desafio para muitas pessoas e especialmente lideres de Igrejas, mesmo 

sabendo que é boa essa pratica de vida, como você lida com esse assunto?
 


