
  

PERSEVERANÇA 

 
  

 

Prática comum nos tempos do Velho Testamento, os reis 

de Israel consultavam os profetas do Senhor acerca de condutas a serem 

adotadas. Naqueles dias o Espírito de Deus não estava em todas as pessoas 

(como hoje está em quem O quiser), mas apenas uns poucos escolhidos de 

Deus eram separados para servirem como intermediários entre o Senhor e 

os homens. Havia, então, um homem de Deus chamado Eliseu (que era 

sucessor e servo de Elias, outro grande profeta), que servia de elo entre o 

Senhor e o povo. E havia também certo rei de Israel, contemporâneo a 

Eliseu, chamado Jeoás, que naquela época foi ter com Eliseu, buscando 

livramento e conselho do Senhor.  

 

Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e 

Jeoás, indo até ele, chorou consternado pelo seu estado. Estava, porém, 

preocupado com assuntos de Israel, às voltas em guerras contra os sírios. 

“E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas” 

(II Rs. 13: 15). Mandou então que abrisse uma janela voltada para o oriente 

e, armando o arco, pôs sua mão sobre a mão do rei. “Então disse Eliseu: 

Atira. E atirou; e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do 

livramento contra os sírios; porque ferirás os sírios; em Afeque até os 

consumir” (II Rs. 13: 17 – 2.ª parte).  

 

Eliseu, logo em seguida, mandou que o rei pegasse mais 

flechas, dando-lhe ordem para que ferisse, desta vez, a terra. Jeoás, por 

três vezes, armou o arco e atirou as flechas fincando-as no solo. Na 

terceira flecha, porém, cessou de ferir a terra. “Então o homem de Deus se 

indignou muito contra ele, e disse: Cinco ou seis vezes a deverias ter 

ferido; então feririas os sírios até os consumir; porém agora só três vezes 

os ferirás” (II Rs. 13: 19). 

 

Esse episódio Bíblico nos mostra como é importante 

perseverar nas coisas de Deus. Não podemos desistir, ou nos escandalizar, 

apenas porque as coisas estão difíceis, ou estamos cansados, ou qual seja o 



  

motivo. Saiba que o Senhor opera no tempo, e o tempo passa sem que 

tenhamos controle sobre ele. Mas Ele diz: “O céu e a terra passarão, mas 

as minhas palavras não hão de passar” (Mt. 24: 35). Não temos opção 

quanto ao tempo, mas podemos ter certeza quanto às promessas de Deus, 

portanto jamais deixemos de “lançar nossas flechas ferindo a terra”. O 

caminho pode até ser árduo e longo, contudo, caminhemos resignados em 

direção ao alvo, sem desistências. 

 

 Tudo o que temos a fazer é deixar o tempo passar, 

esperando pacientemente pelos livramentos de Deus, até porque não será 

mesmo de outro modo. Assim, firmes e confiantes nos propósitos do 

Senhor, sigamos adiante, caminhando e aguardando aquilo que o Pai tem 

para nós (e isto é garantido). “Porque necessitais de paciência, para que, 

depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 

Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não 

tardará. Mas o justo viverá da fé; e, se ele recuar, a minha alma não tem 

prazer nele” (Hb. 10: 36 a 38). A vitória daquele que anda com o Senhor é 

certa, mas deve ser em grande parte conquistada. 

  

Veja-se que Jeoás, na sua negligência, deixou escapar sua 

vitória total (há alguns que deixam escapar tudo), justamente porque se 

contentou com pouco. Não teve atitude completa diante de Deus, que o 

levasse a atingir seus objetivos em plenitude. Não perseverou e acabou 

perdendo parte de sua bênção. Façamos nós, pois, o que estiver ao nosso 

alcance para possuirmos tudo o que Deus tem preparado para nós. Que 

nada, absolutamente nada, nos perturbe ou embarace nossa vida cristã, de 

modo que possamos extrair nada menos do que o máximo possível das 

promessas de nosso Senhor.  

 

Nós precisamos perseverar em todas as coisas que dizem 

respeito a Deus. Sempre haverá obstáculos pelo caminho. Alguns nós 

mesmos é que temos de superar, mas outros, aqueles que certamente nós 

não aguentaríamos, são sumariamente removidos pelo Senhor, na hora 

certa e exata. Diante de qualquer problema, diga confiantemente: “O meu 

socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra” (Sl. 121: 2). Em meio a 

questionamentos, lembre-se que: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão 



  

trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão 

vigia a sentinela” (Sl. 127: 1). Porém, nunca, mas nunca e de jeito nenhum, 

saia da presença do Senhor, para viver novamente aquela mesma vida, 

antes abandonada. 

 

Basta o nosso compromisso com Deus para possuirmos 

todas as coisas que Ele guarda para cada um de nós. Não desanime jamais. 

Continue na fé com paciência, porque essa é a parte que nos cabe. E Ele, o 

Pai, te Diz: “Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as 

observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante: É semelhante ao homem 

que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces 

sobre a rocha; e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela 

casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Mas o que 

ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a 

terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu; e 

foi grande a ruína daquela casa” (Lc. 6: 47 a 49). Por isso, não abandone o 

que você tem de melhor na vida: o Senhor Deus, Jesus Cristo e o Espírito 

Santo. Persevere com paciência (de Jó se for preciso) e esperança no 

Caminho do Senhor, e nunca se desvie dele. 
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