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A oração do profeta Elias 

Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que HOJE se fique 
sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo e que, 
segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, 
responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que 
fizeste o coração deles voltar para Ti (I Reis 18: 36-37) 

Deus não tem lugar no reinado de Acabe e Jezabel. Baal é o deus 
reverenciado pela nação. Quem serve a Deus está escondido e corre risco de 
vida. Mas Elias é um profeta ousado, apaixonado por seu Deus e deseja que 
seu povo saiba que estão servindo a um deus falso, importado dos sidônios, 
terra da rainha. 

Ele propõe ao povo que se faça uma disputa com os profetas de Baal, 
cerca de 450. Cada um vai preparar um altar, com um novilho, mas não vai pôr 
fogo. Primeiramente os profetas de Baal clamariam a seu deus. Depois Elias. O 
que responder com fogo, esse é Deus de fato. 

Elias cede a vez para os profetas de Baal, que passam o dia todo 
clamando e nada acontece. O texto bíblico diz que eles até mesmo se 
retalharam, num ritual macabro, para que seu ‘deus’ lhes ouvisse. 

Quando cansaram, chegou a vez de Elias. Primeiro Elias complica a 
situação, encharcando a lenha com água, e depois faz a oração acima. O 
clamor dos profetas de Baal levou o dia inteiro. A oração de Elias, se muito, 
durou um minuto. O suficiente para Deus ouvir e responder. 

Não é a duração da oração que faz a diferença, mas nosso 
relacionamento com Deus. Não estou falando que orações longas sejam sem 
propósito. Jesus costumava orar a noite inteira, e há momentos que faremos o 
mesmo. Mas, escute, há contextos que teremos tempo apenas para uma 
oração curta, e ela chegará igualmente à presença do nosso Pai, do mesmo 
modo como se orássemos a noite toda. 

No meio de uma batalha como essa, Deus não deixou de mostrar 
compromisso com o Seu servo Elias, porque este mostrava compromisso para 
com seu Deus. Este não orou dizendo: “Senhor, responde-me para que esse 
povo saiba que eu sou profeta”, mas disse: “Senhor, responde-me para que 
este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar 
para Ti”. 

A oração que dá glória a Deus não fica sem resposta. Importante lição 
que jamais devemos nos esquecer. A Igreja vive para Deus, para tornar 
conhecido Seu nome entre os povos. 

Deus nos abençoe! 


