
MEDITAÇÃO SOBRE A VIDA SACERDOTAL 

(Transmitido virtualmente por ocasião dos 10 anos de vida sacerdotal) 

 

Completo 10 anos de ordenação presbiteral, por isso compartilho humildemente uma 

meditação sobre a vida ministerial, como quem deseja realizar uma oferta do que melhor 

pode ter em si e de Deus! 

Tomo como palavra inspiradora 2 Reis 2: 1-13, que é, digamos assim, o relato da in-

vestidura de Eliseu como profeta. Elias é arrebatado ao céu, e Eliseu apanha o manto que 

caíra dos ombros do profeta e herda seu espírito, dando continuidade ao profetismo. 

Parece-me muito feliz esta palavra, primeiramente porque narra o momento em que uma 

vida é estabelecida para o serviço de Deus (fala da dinâmica deste mistério); segundo, 

porque fala do caminho que fazemos até este mistério; e terceiro porque nos dá oportunidade 

para falar de uma dimensão da vida sacerdotal que me parece crucial no tempo em que se 

encontra a fé cristã. 

 

I. A dinâmica do mistério 

“É difícil o que pedes” (2 Rs 2:10) 

Eliseu deseja tornar-se profeta, isto é, ser reconhecido como herdeiro de Elias: “seja-me 

concedida uma dupla parte de teu espírito” (2 Rs 2:9). Para isso, houvera se esforçado até 

ali e seu pedido parece indicar que ele entende que depende tão somente da vontade dele e 

do profeta-pai e mestre. Mas Elias lhe responde: “É difícil o que pedes”. É difícil porque 

não depende da vontade de nenhum deles (mesmo que um pai deseje transmitir ao filho o 

seu legado); é difícil porque não depende de nenhuma virtude até ali demonstrada; é difícil 

porque o profeta pode tão somente indicar o sinal: “Se me vires quando eu for arrebatado...”; 

em outras palavras: se te fores concedido ver Deus... se te fores concedido entender o 

mistério. 

O sinal de que Elias fala é, enfim, a participação no mistério... e isso é difícil, porque 

pertence somente a Deus conceder. Séculos depois Jesus ensinará algo semelhante à mãe de 

Tiago e João, que lhe pede colocar os dois filhos ao seu lado: “assentar-vos à direita minha 

e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo” (Mt 20: 23). Mais tarde, ele ensina-o aos 

discípulos, no contexto de sua ascensão ao céu: “Não vos compete conhecer os tempos e os 

momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a força do 

Espírito Santo que virá sobre vós” (At 1: 7-8). 

Por aqui está estendido que é bem-vindo o desejo de participar das coisas de Deus, mas 

delas não podemos nos apropriar, porque só um ato da Graça de Deus pode nos inserir no 

mistério. 

 

“Se me vires...” 



Que sentido trás para nós a participação nesse mistério? Ver Deus, meus amigos e minhas 

amigas, é o mesmo que entender o mistério da vida... Entender que, em última instância, 

não temos domínio sobre nosso existir... que exercer um ofício é tornar-se disponível para 

Aquele que promove a vida. 

É precisamente disponibilidade que encontramos na atitude de Elias em momentos 

anteriores do texto: “O Senhor me envia...”, por três vezes disse o profeta a Eliseu. Elias 

está habitado pelo mistério, está esvaziado de si... e o ápice dessa mística é ele ter sido 

arrebatado. A dinâmica das coisas, então, é invertida: do desejo de Eliseu, à entrega de Elias. 

Já não é possuir o que deseja, mas se entregar ao desejado... deixar-se por ele habitar! 

Não pode estar autorizado à vida ministerial quem não compreende este tópico da 

espiritualidade. 

 

II. O caminho até o mistério 

Quero voltar a um momento anterior ao arrebatamento de Elias. Por três vezes o profeta 

entende que o Senhor o enviar a algum lugar (Betel, Jericó e Jordão); por três vezes ele diz 

a Eliseu: “fica aqui”; e por três vezes Eliseu diz: “Como vive o Senhor e tu vives, jamais te 

deixarei” (2 Reis 2: 2, 4 e 6). Esse drama entre obediência/desobediência revela coisas 

importantes à vida cristã. 

Por um lado, revela certa incompreensão do homem e mulher de Deus frente aos desígnios. 

Eliseu intui o projeto de Deus para si; Elias, não: por isso diz, “fica aqui”. Encontramos a 

mesma atitude na relação entre Eli e Samuel (1 Sm 3), quando o sacerdote diz ao garoto que 

vá se deitar, enquanto o garoto entende estar sendo chamado. É preciso três intervenções de 

Deus, para que o sacerdote entenda que o garoto está sendo chamado por Deus; assim como 

foram necessárias três intervenções de Deus, até que Deus realizasse seu desígnio para 

Eliseu. Aqui, entendemos que o caminho para o mistério requer insistência; uma insistência 

dolorosa, por vezes, porque nos põe em confronto com a negativa, com os nãos. 

Por outro lado, a afirmação de Eliseu (“jamais te deixarei”), revela a inocência de quem 

acessa o mistério. Aproximamo-nos com toda paixão possível da realidade tremenda que 

contemplamos e fazemos promessas para toda uma vida. Mas não sabemos o que temos 

adiante. Assim foi com Pedro: “Senhor, estou contigo, eu estou pronto a ir até mesmo para 

a prisão, até mesmo para a morte” (Lc 22:33). Como sabemos, Pedro negou Cristo por três 

vezes. 

Não obstante a incompreensão de quem nos precede e a nossa própria ingenuidade, estar 

juntos é o caminho até o mistério. Eliseu acompanha Elias em Betel, Jericó e no Jordão. É 

muito significativo no texto que a in-vestidura de Eliseu como profeta se dá mediante a 

visão do arrebatamento de Elias e a tomada de seu manto. Todo o texto nos envolve no 

entendimento de que se trata da inserção numa tradição, de que se trata da transmissão de 

uma herança, um legado. 

A estética e mistagogia da ordenação dá vida a essa compreensão em dois gestos 

significativos: o primeiro é a imposição das mãos, através da qual todo o clero presente 

transmite “uma dupla parte” do espírito; o segundo é a vestição, em que somos revestidos 

com os paramentos ministeriais, tal como se recebêssemos o manto de Elias. Não raramente, 



estes paramentos foram literalmente dados por aqueles de quem nos sentimos herdeiros 

ministerialmente, bem como somos por eles revestidos dos paramentos neste gesto litúrgico. 

É fundamental que se tenha esse senso de participação numa tradição à qual somos 

integrados para dar continuidade, com todos os sentidos que possam significar dar 

continuidade. 

 

III. A dimensão profética do mi(ni)stério 

A teologia cristã nos ensina que somos, enquanto pessoas batizadas, “sacerdotes, profetas e 

reis”. E a teologia do sacerdócio se apropria dessa afirmação indicando três múnus (ofícios) 

sacerdotais: santificar, governar e ensinar. Parece-me que o ensino é uma dimensão sempre 

carente na história do ministério sacerdotal; parece-me que sempre que falta à Igreja a 

vivência daquilo que ela é, não é por outra razão, senão a falta de ensino por parte dos 

clérigos e clérigas. Por essa razão, aplicar-me-ei nesse último tópico a tratar desse múnus, 

mas com um entendimento muito específico do mesmo, o profetismo, como nos permite 

fazer o texto que inspira a presente meditação. 

Quero falar sobre isso a partir do versículo 12: “Tomou então suas vestes e rasgou-as pelo 

meio”. O gesto de rasgar as vestes é tomado biblicamente como um sinal de luto, de grande 

dor. Jacó rasgou as vestes ao saber da suposta morte de seu filho José (Gn 37:34); o mesmo 

o fez Davi ao saber da morte de seu filho Saul (2 Sm 1:2). No caso de Eliseu, o luto é em 

decorrência da “perda” de Elias. 

Em dada medida, o luto pelas pessoas que amamos é acompanhado da consciência de que 

estamos um pouco mais responsáveis por nós mesmos e pelo mundo que habitamos. É o 

que acontece de imediato à Eliseu. Depois da partida de Elias, passa às suas mãos a profecia 

em Israel. Mas o que é mesmo a tarefa profética? 

Ampliemos a imagem do rasgar as vestes associando-a ao gesto de dividir as águas do 

Jordão, que é realizado por Elias antes do arrebatamento (v. 8) e por Eliseu após tornar-se 

profeta (2 Reis 2: 14). A recorrência do gesto de divisar (distinguir), parece-me um 

indicativo do próprio ofício do profeta. Ao profeta cabe o discernimento da realidade, cabe 

dar o lugar devido a cada coisa, cabe denunciar o que é o mal e anunciar o bem. 

Para o sacerdote, que tem a tarefa de ser mediador entre o céu e a terra, revela-se muito 

pertinente a tarefa do profeta. Quais realidade unimos ao céu? É preciso distinguir, para que 

não consideremos digno de Deus o que é fonte de morte. É preciso ao sacerdote saber rasgar 

as vestes, para denunciar a morte e salvaguardar as esperanças! Não pode haver sacerdócio 

dissociado de profetismo, sob pena pôr em risco a esperança que alimenta a vida! 

Este não é um ofício confortável, nós o sabemos. Mas não pode se propor a ser mediador, 

quem não sabe distinguir as partes, quem não enxerga o mal e não sabe onde reside o bem. 

O sacerdote oferece o que há de bom e belo em tudo que ele estabelece comunhão! 

 

Rev. Dr. Adriano Portela dos Santos 

Feira de Santana-BA, 22 de maio de 2010 


