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NÃO TIRE OS OLHOS DO MESTRE

“INSIGHT” – Em 2 Reis 2.9-10 está registrado: ” E tendo atravessado disse Elias a Eliseu: –
Pede-me o que quiseres e te será feito. respondeu Eliseu: – Quero a porção dobrada do
Espírito que está sobre ti. disse Elias: – Dura coisa pediste; se me vires quando for tirado de ti
receberás, se não vires não se fará. ”

Esta passagem bíblica é uma das mais extraordinárias que podemos encontrar no Livro
Sagrado. Eliseu terminara seu período de aprendizado com o virtuoso profeta Elias e era hora
de prosseguir sozinho em seu ministério. Quando observamos Eliseu pedindo porção dobrada
não significa que ele queria abrir concorrência Ministerial com seu mestre e mentor, mas uma
profunda e sincera manifestação de algúem que estava tão envolvido na causa do Reino que
queria dar prosseguimento com ênfase dobrada. Elias então responde a petição de Eliseu
advertindo-o de que não tirasse os olhos de si, pois a sua benção dependeria de testemunhar o
milagre que aconteceria em sua vida. Eliseu sabia que alguma coisa viria do céu. Não sei se
Eliseu dormia após esta promessa, mas uma coisa é certa, ele não tirava os olhos de seu
Mestre. A promessa continua a mesma nos nossos dias, Jesus disse que partiria para o Pai,
mas enviaria um Outro Consolador que nos daria poder. Jesus fez muitos milagres, entretanto
prometeu que faríamos sinais “Maiores” duplicados. O mistério está em não tirar os olhos do
Cristo Eterno. Elias foi arrebatado e deixou sua capa de poder transitório para Eliseu. Jesus foi
assunto ao céu e nos deixou o Seu Espírito Eterno. Elias fez seis milagres, Eliseu fez doze.
Aqueles que receberam o Manto do Espírito Eterno receberam poder ilimitado para transformar
este mundo. O último milagre de Eliseu ocorreu quando um soldado ferido de morte caiu em
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sua cova e miraculosamente reviveu. Seus ossos emanavam o poder de Deus. Nosso Eliseu
Jesus morreu, mas ressuscitou, e todo aquele que está ferido e morto pelo pecado reviverá ao
som de sua voz. Não tiremos os olhos do Mestre.
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