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O presente texto tem a fi nalidade de refl etir o atual momento o qual vivemos sob 
condições adversas pela pandemia do coronavírus, mas também em um contexto 
de outras crises em relação à ética, aos valores universais, além da crise ambiental 
que ameaça a nossa casa comum, o planeta Terra. Para trazer alguma luz, critérios 
de discernimento e fundamentação de fé, recorri ao Profeta Elias nos textos de 1Rs 
17 a 21. Elias é uma boa representação do ser humano de grande fé em Deus, de 
fi delidade e disponibilidade a essa fé e seguimento, mas ao mesmo tempo na fragi-
lidade, às vezes com radicalismos e avaliação de si além do que convém, mas que é 
capaz de reconhecer seu erro, aprender sempre de novo e seguir adiante.
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1 A leitura será mais proveitosa se primeiro forem lidos os capítulos de 1Rs 18-19; 21
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A reflexão, a partir do Profeta Elias, visa 
auxiliar nossas posturas em tempos de 
crise como essa que estamos vivendo 
com a pandemia do coronavírus. Claro 
que essa não é uma crise isolada de tan-
tas outras que envolve a humanidade no 
atual momento. Vivemos uma crise co-
lossal em relação à vida do planeta Ter-
ra e a sobrevivência de seus habitantes 
nessa Casa Comum, em meio a conflitos 
de interesses econômicos. Vivemos uma 
crise de sensibilidade em relação à vida, 
ao próximo e aos demais seres animais, 
vegetais e minerais. Vivemos ainda uma 
profunda crise ética em relação aos va-
lores universais inalienáveis. 

Nesse contexto de crise vivemos em meio 
a todo tipo de polarizações: grupos, ten-
dências, partidos se digladiam em dife-
rentes âmbitos (locais, nacionais e inter-
nacionais). Pessoas, grupos, instituições 
sentem-se confusas; tomam partidos, 
posições, atitudes, seguindo determi-
nado grupo ou determinada tendência. 
Nem sempre se perguntam pelos funda-
mentos de valores ou de fé. E quantas 
vezes, em nome de uma fé ingênua ou 
distorcida, pensam estar seguindo, por 
exemplo, a Igreja ou Jesus Cristo, e, na 
verdade, aquela postura é contraditória 
aos verdadeiros princípios cristãos.

O mesmo acontecia no tempo do Pro-
feta Elias, em torno do ano 850 a.C., na 
região da Samaria, Reino do Norte. Va-
mos, então, nos situar primeiro.

Elias é herdeiro da revelação do Deus 
Javé, que viu o sofrimento do povo he-

breu que vivia sob a escravidão do Fa-
raó do Egito, ouviu o seu clamor e foi 
ao seu encontro para libertá-lo e con-
duzi-lo para uma terra de liberdade e 
vida plena. Revela-se a Moisés e o envia 
para liderar um processo de libertação 
e vivência de um projeto de sociedade 
alternativa, totalmente diferente da-
quele modelo do Egito. Após todo en-
frentamento e fuga do Egito, relatados 
nos primeiros quinze capítulos do livro 
do Êxodo, Moisés conduz aquele grupo 
de escravos libertos para experimen-
tar a liberdade, que não conheciam, no 
deserto de Madiã, com o apoio dos ma-
dianitas e quenitas que lá viviam outro 
sistema de sociedade.

Sob os Mandamentos de Javé, essa co-
munidade ensaia ali no deserto um mo-
delo de sociedade alternativa que tem 
como fundamento a fé em Javé, único 
Deus, e como contrapartida a prática 
da justiça. Aprendem e praticam leis 
para a defesa da vida, a produção au-
tônoma e de partilha (Ex 16), a descen-
tralização do poder (Ex 18), o descanso 
sabático com celebrações e memória da 
sua história; o aprendizado de técnicas 
de agricultura e defesa, e outros. Foi um 
tempo prolongado e necessário, um lon-
go retiro que o tornou capaz de prosse-
guir para a ocupação da terra que Javé 
lhe havia prometido.

Depois, sob a liderança de Josué, essa 
comunidade ocupa terras da Palestina, 
nas montanhas, próximas às Cidades-
-Estados comandadas por Reis de Ca-
naã, e ali se organizam no sistema tri-
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bal, tendo como líder um juiz, formando 
a Confederação das Tribos de Israel; 
uma sociedade que designamos como 
fraterna e igualitária. Sociedade for-
mada não por laços de sangue ou etnia, 
mas por afinidade num projeto de vida 
plena, reunindo pessoas, grupos, cate-
gorias de diferentes origens, todas mar-
ginalizadas, mas unidas pela fé em Javé 
no projeto da sua aliança.

Nessa dinâmica essa sociedade perdura 
por duzentos anos, entre os anos 1250 
a 1050 a.C., e por razões de ameaças 
externas e conflitos internos entra em 
crise, decadência, dando lugar à forma-
ção da Monarquia de Israel. Ao pedir um 
rei, a comunidade foi alertada de que 
poderia “voltar ao Egito” ou reviver o 
sistema do Faraó na própria terra (1Sm 
8). E surgem, então, os reis e a monar-
quia se instala, primeiro com Saul, de-
pois com Davi e depois, Salomão. Aos 
poucos as tradições e práticas da fé em 
Javé vão se distanciando no cotidiano 
da vida do povo, o poder do rei aumenta 
e novas estruturas vão sendo criadas. 
Com Salomão o Egito passa a morar 
em casa, ou seja, a monarquia segue o 
mesmo modelo do Faraó e o povo deixa 
de ser propriedade de Javé e passa a 
ser propriedade do rei. Com a sucessão 
de Salomão, em torno do ano 930 a.C., 
o Reino se divide em Reino do Sul, com 
capital em Jerusalém, e Reino do Norte, 
com capital em Samaria.

Em 850 a.C., no tempo de Elias, o Reino 
do Norte, sob a condução do Rei Amri e 
depois do seu filho Acab, vivia um ace-

lerado progresso econômico às custas 
de intensa opressão e expropriação do 
trabalho dos camponeses. O Rei Acab 
casou-se com uma princesa da Fenícia 
e adotou costumes, religiões e sistema 
de administração e burocrático daquele 
povo. Como o rei não podia invocar Javé 
para legitimar sua política e seus interes-
ses econômicos, porque a fé javista con-
trariava todo o seu projeto, então Acab 
invoca os deuses Baal, Aserá e Astarte. 
Baal era tido ou invocado como o deus 
da fertilidade e da chuva. Aesrá e Astar-
te eram como que suas consortes, tam-
bém deusas da fertilidade. Acab constrói 
um templo para Baal e financia seus pro-
fetas, quatrocentos de Baal e quatro-
centos e cinquenta de Aserá e Astarte, 
que comiam na mesa de Jezabel, espo-
sa de Acab. As avaliações desses reis e 
de Jazabel são as piores possíveis (1Rs 
16,29-34; 21,25-26; 22,52-54). 

O povo, apesar de sua forte tradição 
do êxodo e de ter resistido ao avanço 
da monarquia, aos poucos foi se distan-
ciando do projeto de Javé e, influencia-
do pela propaganda palaciana, por sua 
ideologia e religião, vai aderindo e fican-
do confuso.

Então Javé chama Elias para ajudar o 
povo a refazer a memória do passa-
do, lembrar os seus feitos, lutar contra 
a Monarquia e seus ídolos e refazer a 
aliança. Segundo relato de do 1º Livro 
dos Reis, capítulo 17, Javé chama Elias 
a anunciar uma seca que duraria três 
anos, igual fez Moisés que anunciou as 
pragas ao Faraó do Egito. Então Javé 
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dá ordens para que Elias fuja de Galaad, 
onde o Rei Acab vivia e praticava todas 
as suas iniquidades, e se escondesse às 
margens do córrego de Karit, próximo 
do Jordão, por onde o povo ingressara 
na terra prometida. Ali ele beberia água 
do riacho e seria alimentado com pão e 
carne, que os corvos lhe levariam. Como 
aconteceu a Moisés e seu grupo, que fu-
giu para o deserto, onde foi alimentado 
por Deus, com maná e codornizes, e be-
beu água do rochedo. Elias obedece às 
ordens de Javé, refaz a caminhada do 
povo, revive a história do passado, inicia 
a volta às fontes da fé e retoma o cami-
nho do reencontro com Javé.

Passado algum tempo o córrego secou 
e Javé dá novas ordens a Elias: ir mais 
distante, a Serepta, região da Sidônia, 
terra estrangeira, ao encontro de uma 
viúva que vivia naquele vilarejo e hospe-
dar-se na casa dela. Elias só obedece e 
vai. Ao chegar vê uma viúva que ajunta 
lenha com seu filho. Elias lhe pede água 
e em seguida pão. A viúva diz a Elias que 
só tem um restinho de farinha e óleo e 
que irá fazer o último pão e aguardar 
a morte. Era a situação de seca e ca-
lamidade que se abatia sobre todo o 
povo como castigo de Javé pelo distan-
ciamento e infidelidade ao seu projeto. 
Elias tranquiliza a senhora dizendo que 
Javé prometera que sua vasilha de fari-
nha e óleo não secaria enquanto perdu-
rasse a seca, como de fato aconteceu. 

Essa viúva é o retrato do povo humilde. 
Carrega consigo várias marcas de mar-
ginalização: mulher, estrangeira, viúva, 

pobre e pecadora, como adiante ela 
confessa. Porém, enquanto o Rei Acab, 
desesperado pelas consequências da 
seca que se abate, busca no país inteiro 
alimento e água para seus burros e ca-
valos, que representam o comércio e o 
exército (1Rs 18,5), a viúva pobre repar-
te o pouco que tem com Elias. De novo 
vemos Elias se distanciando do rei e da 
monarquia e se aproximando daqueles 
que são vítimas dessa armadilha. 

Nessa prolongada permanência de 
aprendizagem com a viúva, novo desa-
fio, o filho dela adoece e morre, ao que 
ela imagina que o profeta ali esteve 
para denunciar seus pecados (1Rs 17,18). 
Elias toma consigo o menino morto, leva 
para seu aposento, clama por Javé pela 
vida do menino e, em seguida, ele volta à 
vida. Entregue à mãe, ela exclama: “Ago-
ra eu sei que você é um homem de Deus 
e que é verdade a palavra de Javé que 
você anuncia” (1Rs 17,24). É o atestado 
ou diploma que Elias recebe como fruto 
do seu retiro e aprendizado de três anos 
junto do povo representado por esta 
pobre senhora. Agora, formado, como 
Moisés junto do sacerdote Jetro, de Ma-
diã, poderá seguir sua missão, que será 
agora bem mais desafiadora, de enfren-
tamento ao poder e de resgate do povo. 

Elias, então, é enviado por Javé a encon-
trar-se com o Rei Acab, este que o procu-
rara por todas as nações e reinos, para 
matá-lo, como Jezabel fazia em relação 
a todos os profetas de Javé (1Rs 18,1-15). 
Elias se apresenta a Abdias, funcionário 
do palácio de Acab, que era temente a 
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Javé e protegia os seus profetas da per-
seguição de Acab e Jezabel. Abdias teme 
pela sua morte porque ao anunciar ao rei 
que Elias estaria ali, sendo Elias um ho-
mem de Deus, conduzido pelo seu Espíri-
to e sem parada fixa, não o encontrando, 
o rei mataria Abdias (1Rs 18,12-14). Elias 
faz pacto com Abdias garantindo sua 
permanência no local e logo é abordado 
por Acab como “desgraça de Israel” (1Rs 
18,17). Elias responde que a verdadeira 
desgraça de Israel foram aqueles que 
“abandonaram os mandamentos de Javé 
para ir atrás dos Baais”, Acab e seu pai 
Amri (1Rs 18,18).

Elias, então, diante de Acab, pede para 
convocar toda a nação, juntamente 
com os oitocentos e cinquenta profe-
tas de Baal e Aserá, no Monte Carmelo, 
para um desafio. Reunidos os filhos de 
Israel e também os falsos profetas, Elias 
questiona: “Até quando vocês vão man-
car dos dois lados? Se Javé é o Deus 
verdadeiro, sigam a Javé. Se é Baal, si-
gam a Baal” (1Rs 18,21). E lhes propõe o 
desafio: cada parte monta o sacrifício 
de um novilho e invoca do seu deus que 
envie o fogo para consumi-lo; será ver-
dadeiro o Deus que enviar o fogo. Todo 
o povo aprovou o desafio. E Elias auto-
riza o lado de Baal começar, uma vez 
que são em maior número. Os profetas 
arrumam o altar, colocam a lenha e o 
novilho, e passam a invocar de Baal o 
fogo, desde cedo até o meio dia, com 
súplicas e danças, sem nenhum resulta-
do. Ao meio dia Elias passa a ridicula-
rizá-los dizendo que devem gritar mais 
alto porque Baal pode estar ocupado, 

viajando, dormindo, ou seja, distante, 
surdo, indiferente, igual ao rei. Os pro-
fetas passam então a gritar mais alto, 
a cortar-se com espadas e lanças, até 
ficarem alucinados. E nenhuma respos-
ta de Baal, aquele ídolo inoperante. 

Então Elias assume o posto e convoca o 
povo a aproximar-se: reconstrói o altar 
que havia sido demolido, com doze pe-
dras, fazendo memória às 12 tribos de 
Israel que a monarquia destruíra; faz um 
rego ao redor, empilha a lenha e coloca 
sobre ela o novilho em pedaços. Ordena 
que coloquem sobre a lenha quatro ta-
lhas d’água, uma vez, duas vezes e três 
vezes. Tudo ficou encharcado de água. 
Então Elias, sereno e compenetrado, in-
voca: “Javé, Deus de Abraão, de Isaac e 
de Israel! Que hoje todos fiquem saben-
do que só tu és Deus em Israel, que eu 
sou teu servo e que foi por tua ordem 
que eu fiz todas essas coisas. Respon-
de-me, ó Javé, responde-me, para que 
esse povo reconheça que tu, Javé, és o 
Deus verdadeiro e que fazes voltar atrás 
o coração deles” (1Rs 18,36-37). Imedia-
tamente o fogo caiu do céu, consumiu o 
sacrifício, a lenha, a água, as pedras e 
até a cinza, e o povo exclamou: “Javé é 
Deus! Javé é Deus!” (1Rs 18,39).

Elias ordena ao povo que aprisione todos 
aqueles falsos profetas e que sejam de-
golados no riacho Quisom, ali bem pró-
ximo. Ordena a Acab que retorne para 
sua casa porque em seguida viria a chu-
va. Ou seja, com o fim da idolatria e do 
sistema por ela mantido, com o retorno 
à verdadeira religião de Javé, aos seus 
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mandamentos e ao seu projeto, a bonan-
ça retornaria, a vida plena retomaria seu 
curso. Nessa demonstração Elias devolve 
ao povo o discernimento sobre quem é o 
verdadeiro Deus e desmascara a falsida-
de da religião promovida pelo palácio de 
Samaria, que mais tarde o Profeta Amós 
designará como “casa de marfim” em ra-
zão da sua suntuosidade.

Interessante observar nessa luta de 
deuses as diferentes manifestações de 
culto. Aquela dos faltos deuses, com 
muito aparato, com estardalhaços, gri-
taria, magia, alucinação, transe. En-
quanto o culto de Elias a Javé acontece 
na lucidez, na serenidade, no silêncio, 
com razão e consciência. O primeiro é 
longo e sem sucesso, o segundo rápido 
e eficaz. Isso nos traz a lembrança da 
severa crítica dos profetas, em especial 
Isaías, aos cultos e sacrifícios no Tempo 
de Jerusalém (is 1,10-20); das tantas crí-
ticas de Jesus às manifestações religio-
sas dos escribas, fariseus e sacerdotes. 
E podemos aplicar aos cultos e manifes-
tações religiosas atuais, de diferentes 
matrizes religiosas, com muito aparato, 
discurso, ritos, pompas, nem sempre ali-
nhados com o compromisso de vida em 
sintonia com o projeto do Reino de Je-
sus. Igrejas pouco orantes, no verdadei-
ro sentido, mas muito rezadeiras. 

Ao saber do acontecido, Jezabel fica 
enfurecida e envia mensageiros a Elias, 
dizendo “Que os deuses me castiguem 
se amanhã, a esta hora, eu não tiver 
feito com você o mesmo que você fez 
com os profetas” (1Rs 19,2). Então Elias 

teve medo, fugiu para Judá, em direção 
ao deserto. E, cansado, deseja a morte: 
“Chega, Javé! Tira-me a vida, porque 
eu não sou melhor que meus pais” (1Rs, 
19,4). E ali, debaixo de uma árvore, dor-
me. Acordado e alimentado por um anjo, 
recebe de Javé nova ordem: “Levante-se 
e coma, porque o caminho que você tem 
a percorrer é longo demais” (1Rs 19,7). E 
Elias caminhou quarenta dias e quaren-
ta noites, até o monte Horeb, onde Moi-
sés recebera de Deus os mandamentos 
em meio à sua manifestação com tro-
vões, relâmpagos, terremoto e tempes-
tade (Ex 19). Ali no Monte Horeb Elias se 
refugia numa gruta e Javé lhe pergunta 
o que faz, ao que Elias responde: “O zelo 
por Javé, Deus dos exércitos, me conso-
me, pois os filhos de Israel abandonaram 
tua aliança, derrubaram teus altares e 
mataram teus profetas à espada. Fi-
quei somente eu, e eles querem me ma-
tar também” (1Rs 19,10). Elias se coloca 
como a única reserva de fidelidade a 
Javé e ao seu projeto, quase como di-
zendo a Deus “ainda bem que você tem 
a mim para te defender”.

Então Javé pede para Elias se colocar 
de pé diante da montanha, onde ele se 
manifestará. Elias vê primeiro um fura-
cão, depois um terremoto, e, por fim, 
um fogo, cada um com grande densida-
de e esplendor. Mas Elias não viu Javé 
em nenhuma das três tradicionais ma-
nifestações, como aquelas do passado 
relatadas no livro do Êxodo. Elias es-
perava uma manifestação bombástica, 
poderosa e terrível. Ou seja, Elias estava 
acostumado a ver, sentir, experimentar 
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a manifestação de Deus daquela forma. 
Como que obrigando a Deus a ser a ex-
pressão da sua concepção. Não conse-
gue ver e sentir a manifestação de Deus 
de outra forma e na adversidade. E en-
tão Elias, ali na montanha, ouve uma voz 
mansa e suave. Diante da manifestação 
Elias cobre o rosto, como fizera Moi-
sés na manifestação da sarça ardente 
(Ex 3,6). Javé se mostra a Elias de uma 
maneira livre e toda diferente, sensível 
e compatível com a fragilidade huma-
na que ele, Elias, experimentava. Então 
Elias recebe de Javé ordem de retornar 
com a missão de ungir novos reis e seu 
sucessor Eliseu e que pouparia da espa-
da sete mil homens que não dobraram 
os joelhos a Baal, deixando claro para 
Elias que ele não era o único fiel aos 
seus mandamentos (1Rs 19,18).

Elias novamente se converte, muda sua 
visão do Deus que sempre acreditou 
e seguiu, às vezes erroneamente. En-
tão Elias se torna mais humilde e, nis-
so mais forte, deixando Deus ser Deus, 
não limitando-o à tradição do passado 
simplesmente. Como dirá Paulo: “Quan-
do sou franco então é que sou forte 
porque conto com a força de Deus” 
(2Cor 12,10).

No 1º Livro dos Reis, capítulo 21, temos 
uma demonstração mais clara de como 
agia o rei e sua corte na expropriação 
dos bens dos camponeses, na usurpação 
da religião e na manipulação dos líderes 
notáveis e do judiciário. Acab tinha um 
segundo palácio ou casa de campo em 
Jezrael e querendo aumentar sua pro-

priedade faz proposta a Nabot, seu vi-
zinho de propriedade, para comprar seu 
campo ou negociá-lo por outro. Para o 
rei e para a monarquia a terra, que na 
tradição das Tribos de Israel e da fé ja-
vista era propriedade de Javé, doada por 
Ele ao povo para que dela usufruísse e 
vivesse com dignidade e segurança, ago-
ra se tornara um bem de negócio. Nabot, 
que era temente a Deus e fiel aos seus 
mandamentos, responde ao rei: “Javé 
me livre de ceder-me a herança de meus 
pais” (1Rs 21,3). A resposta de Nabot de-
sagradou ao rei, que retornou para casa 
amuado e nem comer queria. Ao saber a 
razão, sua esposa Jezabel ridiculariza da 
sua postura pacífica ou condescendente. 
“Será que agora não é mais você quem 
exerce a realeza sobre Israel? Levante-
-se, coma, e que seu coração fique ale-
gre, pois eu vou lhe dar a vinha de Nabot 
de Jezrael” (1Rs 21,7). Eis que então Jeza-
bel escreve carta aos notáveis da cidade 
com o selo do Rei, pedindo que se con-
voque um jejum e que Nabot seja coloca-
do entre os primeiros lugares e que haja 
malfeitores sem escrúpulo para acusá-lo 
de amaldiçoar a Deus e ao rei. Tendo-o 
feito, Nabot foi apedrejado e morto fora 
dos muros da cidade. 

Vejamos que para a monarquia o rei está 
no mesmo patamar de Deus e a vontade 
do rei se ajusta à vontade de Deus. Não 
fazer a vontade do rei é amaldiçoar a 
Deus, pecado que tem pena de morte. E 
Jezabel comemora: “Vamos! Tome posse 
da vinha que Nabot de Jezrael não lhe 
quis vender. Nabot não vive, morreu" (1Rs 
21,15). E Acab irá em seguida apossar-se 
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da vinha. (1Rs 21,16). Episódio esse que 
bem lembra aquela festa promovida por 
Herodes Antipas aos grandes da Galileia 
e que por vingança de Herodíades, sua 
esposa, custou a cabeça de João Batista 
(Mc 6,14-29). Diante do fato Javé dá a 
Elias nova ordem: ir ao encontro de Acab 
com toda sorte de castigos, desgraças e 
maldições a ele, à Jezabel e à sua des-
cendência (1Rs 21,17-26). Toda essa ex-
planação nos leva a algumas conclusões:

1ª. Na vida e na Bíblia, que reflete a vida 
do passado e do presente, há projetos de 
vida e de morte e para cada tipo de pro-
jeto há seus aliados e defensores. Como 
no Livro de Gênese, capítulo 2, a segunda 
narrativa da criação, que reflete um pro-
jeto de paraíso a ser construído, tendo 
Deus no centro, a árvore da vida, e ao re-
dor todas as criaturas, o homem e a mu-
lher em plena harmonia de relações entre 
si e com os demais seres animais, vegetais 
e minerais, tudo em plenitude de vida. Já 
no Livro de Gênese, capítulo 3, o oposto: 
o ser humano que toma o lugar de Deus, 
relações de conflito entre homem e mu-
lher, sexo a serviço da geração acelerada 
de filhos, o que gera dor, trabalho duro a 
serviço da monarquia de Salomão, para 
expandir seu domínio e a serpente da ide-
ologia do poder que convence a mulher 
educadora da casa de que aquele projeto 
do rei é bom e exitoso. 

Ambos os projetos, de paraíso e de pe-
cado, ali estão se digladiando, envolven-
do-nos, querendo nossa adesão. De que 
lado nos colocamos? E os projetos do mal 
não se apresentam como tal, mas em co-

res, discursos e melodias lindas e suaves, 
já com a intenção de nos enganar. Eles 
às vezes ocupam pessoas e espaços sob 
aparência religiosa, espiritual e sobrena-
tural, até dentro de nossas instituições. 
Apresentam-se como de origem divina. E 
os projetos do bem, da vida, da justiça, 
nem sempre se apresentam com tanto 
poder de convencimento e atratividade, 
às vezes tímidos e frágeis, quantas vezes 
sob acusações, advindas do poder, que 
estão a serviço da desordem, do caos e 
outras denominações. 

2ª. O Profeta Elias é cada um de nós, 
melhor, cada um de nós deve ser pelo 
menos um pouco como Elias. Sempre a 
caminho e disponível, conduzido pelo 
Espírito de Deus; sempre obediente, não 
tem caminho e destino definidos, segue 
aquele que Deus lhe ordenou seguir. É 
profeta, homem de Deus, mas nunca 
está pronto, acabado; precisa sempre 
aprender de novo. Formado pelo povo, 
representado por uma frágil mulher, es-
trangeira, pobre, viúva e pecadora, que 
conserva em si valores fundamentais 
como o temor a Deus, o reconhecimento 
da sua pequenez, o dom da partilha e da 
defesa da vida. É ela, e o povo que ela 
representa, que dá a Elias o atestado da 
sua competência: “Sei agora que você é 
um homem de Deus e que é verdade a 
palavra de Javé que você anuncia” (1Rs 
17,24). Como concluíra Jesus: “Pai, eu 
te agradeço porque escondestes estas 
coisas aos sábios e entendidos e as re-
velastes aos pequeninos” (Mt 11,25-26).
 
E Elias carrega consigo nossa fragilidade: 
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tem medo, quer desistir de tudo e morrer. 
E, às vezes, como nós, faz uma avaliação 
de sua pessoa e conduta acima do que 
convém – “O zelo de Javé, Deus dos exér-
citos, me consome, pois os filhos de Isra-
el abandonaram tua aliança, derrubaram 
teus altares e mataram teus profetas a fio 
de espada. Fiquei somente eu, e eles que-
rem me matar também” (1Rs, 19,14).  Essa 
superavaliação de si anula os demais, que 
são “sete mil que não dobraram os joelhos 
aos Baais” (1Rs 19,18) e anula o próprio 
Deus, de quem faz uma imagem errônea 
ou ultrapassada, parecendo que depende 
de Elias o comando das coisas. Todavia 
Elias é gente boa e carrega em si o me-
lhor de cada um de nós, a capacidade de 
aprender com os erros, de baixar a cabeça 
diante de Deus e jamais entregar a precio-
sidade e grandeza da herança confiada a 
nós por Deus em favor do seu povo.

3ª. Estamos todos dizendo que teremos 

que sair dessa crise da pandemia do co-
ronavírus com novos aprendizados, que 
não podemos ser os mesmos que éra-
mos antes, que as pessoas e o mundo 
terão que ser melhores. Essa esperança 
nos anima a enfrentarmos essa ou ou-
tras crises e de firmar em nós o propó-
sito de sermos pessoas novas e traba-
lharmos incansavelmente para criarmos 
um mundo mais justo, equitativo e fra-
terno e uma terra mais habitável. Seja-
mos como reza o salmista no Salmo 1, 
pessoas como árvore plantada na beira 
do riacho, que dá fruto no tempo devi-
do; sua folhagem não seca jamais; en-
contrará sucesso em tudo o que faz. En-
quanto a sorte dos perversos será como 
a palha que o vento dispersa. Que pos-
samos praticar a expressão tão comu-
mente utilizada neste tempo “contagiar 
com o bem ou viralizar o bem”, povoar 
a terra desses homens e mulheres como 
árvores na beira do córrego. Assim seja!
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