
  

PLENITUDE 
 

  

 

Eliseu (cujo nome em hebraico quer dizer “Deus é 

Salvação”) foi servo e sucessor do profeta Elias. Era homem poderoso em feitos 

pela mão do Senhor, seguindo-lhe muitos sinais e prodígios. Vivia em função do 

Deus Vivo, sendo certo que dedicou a sua vida aos propósitos e desígnios 

Daquele que foi, é e que sempre será. 

 

Certa feita, porém, Eliseu encontrou-se com uma mulher, 

esposa do filho de um profeta, que acabara de perder seu marido. O infortúnio 

a deixara com dívidas e os credores, por conta destas, queriam levar seus dois 

filhos como servos (escravos). “E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Dize-

me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão 

uma botija de azeite” (2 Rs. 4: 2).   

 

Eliseu, à vista de tal resposta, mandou que juntasse todas as 

botijas e vasilhas que encontrasse vazias, pedindo mesmo algumas emprestadas 

entre os vizinhos (não poucas), e lhe retornasse. Feito isso, lhe ordenou: 

“Então, entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos, e deita o azeite em 

todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia” (2 Rs. 4: 4). Enquanto 

os filhos levavam as vasilhas até a viúva, esta enchia cada uma delas até as 

bordas, de modo que nem mais uma gota era possível de ser acrescida. 

 

“E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu 

filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha 

alguma. Então o azeite parou” (2 Rs. 4: 6). Depois dessas coisas, a viúva 

procurou o profeta e este lhe disse para vender parte do azeite, cuja medida 

fosse suficiente para pagar todas as suas dívidas. E que vivessem do que 

sobejara, ela e seus filhos.  

 

O azeite sobremaneira multiplicado, de modo sobrenatural, 

tornou em prosperidade a desventura daquela viúva. Ela e sua família foram 

abençoadas, não por mão de homens, mas pelo pronto socorro do Senhor. Eliseu 

foi mero intermediário de Deus, função que lhe cabia como profeta que tinha o 

Espírito Santo, realidade essa (naqueles tempos) restrita a uns poucos 

escolhidos.  
 

Hoje em dia, porém, o Espírito Santo é derramado em quem O 

quiser. Na verdade, Jesus antes de subir aos céus, disse que o Espírito Santo 

seria comum a todos os santos, tanto para os da casa de Israel como para os 



  

Gentios. E era cumprimento de uma promessa que Deus dera muito antes pelo 

profeta Joel: “E há que ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a 

carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos 

jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias 

derramarei o meu Espírito” (Jl. 2: 28 e 29).  

 

Portanto, a realidade na qual hoje vivemos é a de que 

dispomos, pela graça e misericórdia do Pai, do Espírito Santo para nos guiar, 

ensinar e abençoar. Contudo, há que se advertir que a nossa vida deve ser 

entregue de forma plena ao Senhor, caso contrário não experimentaremos o 

máximo possível das benignidades de Deus para nossas vidas. Viveremos com 

Ele, é certo, porém, haverá determinados pontos que serão como “vasilhas sem 

azeite”. 

 

Ora, a vida cristã plena requer que apresentemos TODAS as 

“vasilhas e botijas” (leia-se: áreas e anseios de nossas vidas) a Deus, para que 

Ele as complete do mais puro e maravilhoso “azeite”. Isso é submissão 

verdadeira e total ao Senhor, por sincero reconhecimento de Sua Soberania em 

nós. Façamos, pois, em amor e devoção, o trabalho completo, nos despojando de 

tudo o que for contrário à lei de Deus e Sua Vontade, além de colocar diante 

Dele tudo o que a nós disser respeito e que for lícito, para que sejamos 

abençoados com a plenitude daquilo que nos é reservado. 

 

A partir de AGORA, então, te convido a entregar tua vida a 

Deus, de modo pleno e perfeito (sendo já crente em Jesus ou não, tanto faz). 

Descarte, em oração, tudo aquilo que impeça tua comunhão total com Deus (não 

hesite, a hora é AGORA). Olha fundo para dentro de ti, recolhe e ajunta todas as 

“vasilhas e botijas” que encontrares e coloca-as diante do Pai Eterno. Assim 

como foi com aquela viúva, todas as tuas “vasilhas” serão cheias e o “azeite” só 

cessará quando houver plenitude. 

 

Urge ainda lembrar, todavia, que a plenitude de algo é o 

máximo possível de determinada coisa. Tratando-se do “azeite” de Deus em 

nossas “vasilhas e botijas”, entretanto, há renovação constante dessa plenitude, 

de modo que podemos ainda pedir ao Senhor que encha as “vasilhas e botijas de 

nossos vizinhos” (em oração intercessória), sem que precisemos tomá-las em 

empréstimo para nós mesmos, significando, pois, que serão eles de igual sorte 

abençoados. E é necessário que seja desse modo, isto é, pelo conhecimento do 

amor de Cristo, “... que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de 

toda a plenitude de Deus” (Ef. 3: 19). 



  

Devemos, pois, em vista disso, buscar nada menos do que a 

plenitude de nossa vida cristã. E isso só é possível diante de um posicionamento 

definido (não raras vezes radical) em face de Deus. Quando optamos por Cristo 

e nos lançamos no “deserto” (vida cristã) em rumo à “Terra Prometida”, 

deixamos para trás no “Egito” (Mundo), tudo que era naturalmente de lá e 

contrário à Vontade do Senhor. Se alguma coisa que deveria ser deixada no 

“Egito” veio na “sua bagagem” por engano, por ingenuidade ou por falta de 

discernimento (ou seja lá por qual motivo for), descarte-a AGORA pelo 

caminho em sacrifício ao Deus de nossas vidas e santifique-se para receber o 

“azeite” que encherá todas as suas “vasilhas e botijas”. 

 

Numa sincera autoanálise, cada um de nós pode facilmente 

identificar esses “pontos” que nos mantêm conectados ao “Egito”. Porém, uma 

vez identificados tais “pontos”, não os mantenha consigo, pois que são coisas 

que não são dignas de Cristo e são como que “pesos em sua bagagem”. Assim, 

pelo contrário e lógico, tome uma atitude (grite: BASTA) e livre-se de uma vez 

por todas de tudo aquilo que te impede de ver a plenitude de Deus na sua vida. 

Se essa mensagem cruzou o seu caminho nesse “deserto” (vida cristã), é porque 

a sua hora de mudar tudo é AGORA, isto é, não faz sentido você continuar com 

muitas de suas “vasilhas e botijas” sem o indispensável “azeite” de Deus, por 

conta desses “pesos em sua bagagem”.   

 

Posicione-se para valer, com Cristo, em busca da plenitude 

prometida, investindo todo o seu ser na santificação de sua vida cristã e aguarde 

a contrapartida certa de Deus que virá sem demora (no tempo Dele). Fazendo 

isso você estará no Centro da Vontade de Deus e daí para frente é só confiar 

esperando no Senhor, aguardando o cumprimento certo de TODAS as Suas 

promessas e bem-aventuranças, que sobrevirão tempestivas e encherão de 

alegria e paz os seus dias no “deserto”. “E isto te digo, conhecendo o tempo, que 

já é hora de despertamos do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto 

de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. 

Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz” (Rm. 13: 

11 e 12). Amém. 
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