




1- Sucedeu que, quando o SENHOR estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias 
partiu de Gilgal com Eliseu.
2- E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: 
Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel.
3- Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe 
disseram: Sabes que o SENHOR hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: 
Também eu bem o sei; calai-vos.
4- E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: 
Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó.
5- Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: 
Sabes que o SENHOR hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também 
eu bem o sei; calai-vos.
6- E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o 
Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos.
7- E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe: e 
assim ambos pararam junto ao Jordão.

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 2º REIS 2:1-15



9- Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te 
faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu 
espírito sobre mim.
10- E disse: Coisa difícil pediste; se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, 
porém, se não, não se fará.
11- E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de 
fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho.
12- O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros! E 
nunca mais o viu; e, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes.
13- Também levantou a capa de Elias, que dele caíra; e, voltando-se, parou à margem do 
Jordão.
14- E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor 
Deus de Elias? Quando feriu as águas elas se dividiram de um ao outro lado; e Eliseu 
passou.
15- Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O 
espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele 
em terra.
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QUEM ERA ELIZEU?

➢ ELISEU ERA FILHO DE SAFATE, DE ABEL-MEOLÁ NO VALE 
DO JORDÃO

➢ NÃO ENCONTRAMOS DETALHES DE SUA BIOGRAFIA
➢ POSSIVELMENTE ERA DE FAMILIA NOBRE; POIS O SEU 

TRABALHO COM AS 12 JUNTAS DE BOIS E A FESTA QUE 
DEU ANTES DE PARTIR COM ELIAS PODE COMPROVAR 
ESSE FATO

➢ ELISEU FOI CHAMADO E UNGIDO PROFETA, POR ELIAS 
QUE CUMPRIU UMA ORDEM DIVINA (1º REIS 19:16)

➢ ELIZEU SERVIU ELIAS COMO AUXILIAR;ELE É LEMBRADO 
COMO AQUELE QUE DEITAVA AGUAS SOBRE AS MÃOS DO 
PROFETA ELIAS (2º REIS 3:11)
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alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, 
careca"

2 Reis 2:23

INTRODUÇÃO

➢ Quando Elias foi elevado ao céu, Eliseu;
➢ Viu uma das maiores manifestações de Deus à sua frente
➢ Tomou posse da capa de Elias e recebeu o poder de Deus
➢ Iniciou o seu Ministério profético operando três milagres; 
➢ A travessia do Jordão de volta para Jericó; 
➢ As aguas estéreis que se tornaram férteis; 
➢ E a maldição que veio sobre 42 rapazes que desrespeitaram-no

E tomou a capa de Elias, que 
dele caíra, e feriu as águas, e 
disse: Onde está o Senhor Deus 
de Elias? Quando feriu as 
águas elas se dividiram de um 
ao outro lado; e Eliseu passou. 
2 Reis 2:14

…Sararei a estas 
águas; e não haverá 
mais nelas morte 
nem esterilidade.
Ficaram, pois, sãs 
aquelas águas…
2 Reis 2:21,22

…alguns meninos que 
vinham da cidade 
começaram a caçoar dele, 
gritando: "Suma daqui, 
careca"2 Reis 2:23
Então, duas ursas saíram 
do bosque e despedaçaram 
quarenta e dois meninos.2 
Reis 2:24
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O INICIO DO MINISTÉRIO DE ELISEU

Eliseu foi fiel companheiro 
de Elias, e Deus o escolheu 
para ser o seu sucessor

…e também a Eliseu, filho de 
Safate de Abel-Meolá, ungirás 

profeta em teu lugar. 1 Reis 19:16

É SENDO FIEL AOS NOSSOS LIDERES ESPIRITUAIS 
QUE ANDAMOS CONFORME O PROPÓSITO QUE 
DEUS TEM PARA O NOSSO MINISTERIO

O MINISTERIO 
DE ELISEU SÓ 
COMEÇOU 
QUANDO O DE 
ELIAS TERMINOU

E sucedeu que, indo eles andando e 
falando, eis que um carro de fogo, 
com cavalos de fogo, os separou um 
do outro; e Elias subiu ao céu num 
redemoinho. 2º REIS 2:11
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I – A DESPEDIDA DE ELIAS

1. O ministério de Elias termina.

❑ Elias realizou grandes feitos em seu 
ministério profético: 

❑ Foi vitorioso diante dos profetas de Baal 
e Aserá (1 Rs 18.40); 
❑ Foi ousado e perspicaz para repreender, 

aconselhar e direcionar os reis 
(1 Rs 17.1); 
❑ Foi alimentado de forma milagrosa por 

Deus em tempos de adversidades 
(1 Rs 19.4-6). 
❑ No entanto, mesmo diante de tamanhas 

realizações, chegou a hora de o profeta 
encerrar sua missão na terra.

APRENDEMOS QUE O 
MINISTERIO DE UM 
SERVO DE DEUS CHEGA 
AO FIM, POR ISSO DEVE 
SEMPRE ESTAR 
PREPARANDO AQUELE A 
QUEM DEUS REVELOU 
PARA CONTINUAR A OBRA

DEUS ESCOLHEU ELISEU, E 
ELIAS O ENSINOU A 

SERVIR NA OBRA DE DEUS
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2. Um profeta com grandeza de alma.

Embora Elias seja considerado 
um dos maiores profetas do 
Antigo Testamento, a ponto de 
aparecer no monte da 
transfiguração ao lado de Jesus 
e Moisés (Mt 17.3), ele não 
proferiu nenhuma profecia de 
longo prazo e, provavelmente, 
não escreveu nenhum livro.

Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida 
somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas, 
principalmente, pela integridade e grandeza de sua alma.

O tamanho da alma é 
medido pela capacidade de 

cada um de retirar boas  
experiências das situações 

mais adversas, com 
resignação e com 

humildade,
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3. Gilgal, um lugar de boas recordações.

❑ OS PREPARATIVOS PARA O ARREBATAMENTO DE ELIAS
❑ MEMORIAL DA TRAVESSIA DO JORDÃO REALIZADA POR JOSUÉ
❑ A CIRCUNSISÃO DOS ISRAELITAS E PRIMEIRA CELEBRAÇÃO DA 

PÁSCOA NA TERRA PROMETIDA
❑ O FIM DO MINISTERIO DE ELIAS

E as doze pedras, que tinham tomado do 
Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. 

Josué 4:20

Então Josué fez para si facas de pedra, e 
circuncidou aos filhos de Israel no monte 

dos prepúcios. Josué 5:3

Estando, pois, os 
filhos de Israel 

acampados em Gilgal, 
celebraram a páscoa 

no dia catorze do 
mês, à tarde, nas 

campinas de Jericó. 
Josué 5:10
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O que significa “porção dobrada do espírito de Elias”?

➢ No contexto do Antigo Testamento, geralmente, o 
sucessor das funções familiares era o primogênito. 

➢ O sucessor tinha direito a porção dobrada da herança 
deixada aos outros filhos (Dt 21.17). 

➢ O que Eliseu estava pedindo a Elias era para ser seu 
sucessor no ministério profético.
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Antes de Deus levar Elias “num redemoinho ao céu” (2 Rs 2.1b), ele mandou o profeta fazer 
uma viagem da cidade de Gilgal à Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas 
Eliseu respondeu: “Não te deixarei.” Durante a viagem, Elias disse duas vezes para Eliseu 

voltar, mas ele se recusou (2 Rs 2.1-6). Para Eliseu, era uma honra servir Elias porque esse era 
o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer.

II – O PEDIDO OUSADO DE ELISEU

1. A fidelidade de Eliseu.

Antes de Deus levar Elias “num 
redemoinho ao céu” (2 Rs 2.1b), 
disse que fosse a cidade de Betel. 

Eliseu se prontificou a ir com o 
profeta, mas por duas vezes Elias 

pediu que Eliseu voltasse
Eliseu se recusou voltar, pois era 
para ele uma honra servir Elias
Eliseu reconheceu e valorizou o 

trabalho que Deus havia lhe 
confiado

Assim como Eliseu, devemos 
cumprir nosso ministério, seja qual 
for que Deus nos confiou através 

de nosso líder local e geral.
Todo serviço na obra de Deus deve 
ser uma honra para o obreiro, pois 
acima de tudo nosso líder maior é 

o Pai Celestial
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2. A porção dobrada.

Quando Elias percebeu que 
Eliseu realmente não o 

deixaria, em razão de sua 
lealdade e companheirismo, 

lhe deu o direito de pedir 
qualquer coisa que desejasse. 

Eliseu então disse: “Peço-te que 
haja porção dobrada de teu 

espírito sobre mim” (2 Rs 2.9b). 

COM CERTEZA ELIZEU SABIA QUE 
NÃO TERIA SUCESSO NO SEU 

MINISTERIO SEM O PODER DE DEUS.
SE QUISERMOS PRESTAR A DEUS E A 
IGREJA DO SENHOR UM SERVIÇO DE 

QUALIDADE, PRECISAMOS SER 
CHEIOS DO ESPIRITO SANTO

Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me 
o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse 
Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre 
mim. 2 Reis 2:9
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O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, duas partes de uma herança eram para o 
filho primogênito (Dt 21.15-17). Assim, Eliseu estava

O que realmente Eliseu estava 
pedindo? 

Em Israel, duas partes de uma 
herança eram para o filho 
primogênito (Dt 21.15-17). 

Assim, Eliseu estava pedindo para 
ser herdeiro de Elias, ou seja, 
para ficar no lugar dele como 

profeta. 
Ele também pediu para ter o 
espírito ou atitude de Elias 

porque queria a mesma coragem 
e zelo pela verdadeira adoração 

(1 Rs 19.13,14).

DESEJO DE SER E DE FAZER A OBRA DE DEUS

JESUS NOS DA PODER PARA 
FAZERMOS SUA OBRA E NÃO 

PARA SE APARECER COMO 
ACHANDO SER MAIOR E MAIS 

IMPORTANTE

Mas recebereis a virtude do 
Espírito Santo, que há de vir 

sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra. Atos 1:8
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3. Elias, a inspiração de Eliseu.

ELIZEU PEDIU O PODER DE DEUS QUE ESTAVA NA VIDA DE ELIAS 
(EM DOBRO- ABUNDANCIA)
ELIZEU PEDIU UMA COISA DIFÍCIL, POIS O PODER QUE ERA NA VIDA 
DE ELIAS, VINHA DE DEUS
Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta 
estava disposto a permanecer fiel a Ele,
E disse: Coisa difícil pediste; se me vires quando for tomado de ti, 
assim se te fará, porém, se não, não se fará. 2 Reis 2:10

As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente 
acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente 
serve a Deus com amor e fidelidade.

VER O PODER DE DEUS A SE MANIFESTAR NA VIDA DE OUTREM É 
MARAVILHOSO; MAIS GLORIOSO E TER ESSE PODER EM NOSSA VIDA
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III – ELISEU TOMA A CAPA DE ELIAS

1. A comunhão de Elias e Eliseu.

❑ Enquanto Elias e Eliseu 
caminhavam juntos e 
conversavam – indica uma 
verdadeira comunhão entre 
os dois.

❑ A amizade sincera e a 
comunhão na igreja, entre 
irmãos que se amam e se 
respeitam, sempre resulta 
em bênçãos extraordinárias 
para a obra de Deus.

DEMONSTRAMOS NOSSA 
COMUNHÃO COM DEUS 
QUANDO ESTAMOS EM 

COMUNHÃO COM OS IRMÃOS

Antes sede uns para com os 
outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus vos perdoou 
em Cristo. Efésios 4:32
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2. A capa de Elias.

Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. 
Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu 
(2 Rs 2.13). 
Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao dividir as aguas do 
Jordão(2 Rs 2.14). 
Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó que 
imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre 
Eliseu (2 Rs 2.15). 

O PODER DE DEUS EM 
NOSSA VIDA MARCA 
NOSSO MINISTERIO 
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O que identifica um profeta de Deus 
atualmente não é o uso de uma 
capa, mas o modo de viver, suas 
virtudes e comportamento. 
A exemplo de Eliseu, devemos nos 
espelhar em homens e mulheres de 
Deus que sejam genuínos 
imitadores de Cristo. 
E não apenas isso: precisamos 
também ser exemplo para os 
outros, refletindo a imagem do 
Senhor, não somente nas palavras, 
mas, principalmente, nas ações.
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REFEXÕES

1. O que realmente Eliseu estava querendo de Elias 
quando pediu porção dobrada do seu espírito?

Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no 
lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou 
atitude de Elias porque queria a mesma coragem e zelo pela 
verdadeira adoração (1 Reis 19.13,14).
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REFEXÕES

2. O que nos ensina o fato de as profecias de Elias serem 
cumpridas a curto prazo, diferente de outros profetas? 

Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida 
somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas, 
principalmente, pela integridade e grandeza de sua alma.
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REFEXÕES

3. De que maneira Eliseu terminou seu ministério?

Honrado pelos que temiam ao Senhor e 
respeitado pelos inimigos de Deus.
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REFEXÕES

4. Qual foi a maior herança espiritual que 
Elias deixou para Eliseu?

A sua capa, sua unção, isto é, a sua autoridade de profeta.
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REFEXÕES

5. O que representou a capa de Elias para o ministério de Eliseu?

Ela legitimou o ministério dele publicamente, 
ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para 
uma e outra banda (2 Rs 2.14).


