






LEITURA BÍBLICA EM CLASSE
2º Reis 3:5,9-11.14-18; 4.1-7.38-21

5 - Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos moabitas 
contra o rei de Israel.
9 - E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom; e andaram 
rodeando com uma marcha de sete dias, e o exército e o gado que os seguia 
não tinham água.
10 - Então, disse o rei de Israel: Ah! Que o SENHOR chamou a estes três reis, 
para os entregar nas mãos dos moabitas.
11 - E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do SENHOR, para que 
consultemos ao SENHOR por ele? Então, respondeu um dos servos do rei de 
Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos 
de Elias.



14 - E disse Eliseu: Vive o SENHOR dos Exércitos, em cuja presença estou, que, 
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti 
nem te veria.
15 - Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, 
veio sobre ele a mão do SENHOR.
16 - E disse: Assim diz o SENHOR: Fazei neste vale muitas covas.
17 - Porque assim diz o SENHOR: Não vereis vento e não vereis chuva; 
todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado 
e os vossos animais.
18 -E ainda isto é pouco aos olhos do SENHOR; também entregará ele os 
moabitas nas vossas mãos.



1 - E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu 
dizendo: Meu marido, teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao 
SENHOR; e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos.
2 - E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em 
casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
3 - Então, disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus 
vizinhos, vasos vazios, não poucos.
4 - Então, entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite 
em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
5 - Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos; e eles lhe 
traziam os vasos, e ela os enchia.
6 - E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda 
um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então, o azeite 
parou.



7 - Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus; e disse ele: Vai, vende o 
azeite e paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto.
38 - E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra; e os filhos dos 
profetas estavam assentados na sua presença; e disse ao seu moço: Põe a 
panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas.
39 - Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e 
colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas; e veio e as cortou na panela 
do caldo; porque as não conheciam.
40 - Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles 
daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. 
Não puderam comer.
41 - Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai 
de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela.
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INTRODUÇÃO

❑ PERCEBEMOS QUE ELISEU FOI UM PROFETA FIRME E DECIDIDO 
EM SUAS ATITUDES.

❑ ELISEU FOI USADO POR DEUS AO REALIZAR  EXTRAODINÁRIOS 
MILAGRES

O MINISTERIO DE ELISEU FOI MARCADO COM MILAGRES E 
CURAS, ENQUANTO QUE ELIAS FOI USADO POR DEUS COM 

SEUS FEITOS, PARA MOSTRAR A ISRAEL QUE DEUS É 
SOBERANO, E OS DEUSES DAS NAÇÕES ERAM FALSOS



01º. Com sua capa abriu o rio Jordão (2 Reis 2: 8)
02º. Profetizou uma grande seca (I Reis 17:1; Tg 5:17)

03º. Aumentou o azeite e farinha da viúva (I Reis 17:14, 16);
04º. Deu vida ao filho da viúva (I Reis 17: 21-23)

05º. Destruiu o altar de Baal (I Reis 18: 36-38)
06º. Decretou o fim da seca (I Reis 18: 42,45)

07º. Ungiu Eliseu profeta em seu lugar (I Reis 19: 16)
08º. Desarmou os siros diante de Israel (I Reis 20:28)

09º. Lavrou a sentença do rei Acabe (I Reis 21:19, 20);
10º. Profetizou a sentença de Jezabel (I Reis 21:23)

11º. A morte de Acazias (II Reis 1:3, 4,6);
12º. 102 homens são consumidos pelo fogo (II Reis 1:10, 12);

13º. Profetizou a ruína e morte de Jorão rei de Judá (II Cr 21:12-20).
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Com sua capa abriu o rio Jordão (2 Reis 2: 8)
Profetizou uma grande seca (I Reis 17:1; Tg 5:17)
Aumentou o azeite e farinha da viúva (I Reis 17:14, 16);
Deu vida ao filho da viúva (I Reis 17: 21-23)
Destruiu o altar de Baal (I Reis 18: 36-38)
Decretou o fim da seca (I Reis 18: 42,45)
Desarmou os siros diante de Israel (I Reis 20:28)
Lavrou a sentença do rei Acabe (I Reis 21:19, 20);
Profetizou a sentença de Jezabel (I Reis 21:23)
A morte de Acazias (II Reis 1:3, 4,6);
102 homens são consumidos pelo fogo (II Reis 1:10, 12);
Profetizou a ruína e morte de Jorão rei de Judá (II Cr 21:12-20).

O MINISTERIO DE ELIAS
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Abriu o rio Jordão (II Reis 2:14);
Sarou as águas de Jericó (II Reis 2:22-23);
42 adolescentes despedaçados por duas ursas (II Reis 23,24);
Providenciou água a três Reis (II Reis 3:15, 16,20);
Aumentou o azeite da viúva (II Reis 4:6, 7);
O filho da sunamita (II Reis 4:14, 16,17);
Ressuscitou o menino (II Reis 4:19, 35);
Tirou a morte da panela (II Reis 4:41);
A multiplicação dos pães (II Reis 4:42-44);
Curou Naamã da lepra (II Reis 5:14);
A lepra de Geazi, seu auxiliar (II Reis 5:27);
Fez nadar um machado (II Reis 6:6, 7);

O MINISTÉRIO DE ELISEU
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Revelou ao rei de Israel o esconderijo dos siros (II Reis 6:9, 12);
Deu visão espiritual a Geazi (II Reis 6:17);
Segou o siros (II Reis 6:18);
Tornou a devolver-lhes a visão (II Reis 6:20);
Livrou-se da morte por revelação divina (II Reis 6:31, 32);
Previu alimentação ao povo de Samaria (II Reis 7:1, 18);
Profetizou o mal que Hazael faria a Israel (II Reis 8:12; 10:32);
A unção de Jeú a rei (II Reis 9:1-3,6);
Sentenciou a morte de um capitão (II Reis 7:2, 19,20);
Anunciou uma seca por sete anos (II Reis 8:1);
A derrota dos moabitas (II Reis 3:18, 24);
Depois de morto ressuscitou um defunto (II Reis 13:21).

O MINISTERIO DE ELISEU
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3 MILAGRES REALIZADOS POR ELISEU

AS AGUAS QUE 
ALAGARAM UM 

VALE

MULTIPLICAÇÃO 
DO AZEITE DA 

VIUVA

VENENO NA 
PANELA DE 
ENSOPADO
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I – ELISEU SALVA TRÊS REIS E SEUS EXÉRCITOS

1. Reis bons e maus.

A distinção entre reis bons e maus não leva em conta apenas o modo 
como administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como 

eles se relacionavam com Deus. 
O autor do livro de Reis está dizendo que esse rei (Jorão) além de 

desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de 
ídolos.

EM NOSSOS DIAS NÃO SÃO POUCOS OS CHEFES DE NAÇÕES, E LIDERES 
ESPIRITUAIS  QUE LEVAM O POVO À PRATICA DA IDOLATRIA, A 
DESOBEDIENCIA A DEUS, AO MATERIALISMO, E A MAIORIA, PERSEGUE O 
SAUDÁVEL ENSINO DAS ESCRITURAS SAGRADAS
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2. Três reis vão à guerra contra os moabitas.

Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo 
Senhor; Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em 
razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus; e o rei de Edom, 

que era vassalo de Judá (2 Rs 3.9). O que motivou a guerra foi a 
rebelião dos moabitas que, à época, pagavam pesados impostos ao 

rei de Israel (2 Rs 3.5).

Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado, e pagava 
de tributo, ao rei de Israel, cem mil cordeiros, e cem mil 

carneiros com a sua lã. 2 Reis 3:4



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 7

E

B

D

A relevância de um homem de Deus diante de um conflito
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3. A predição de Eliseu se cumpriu.

Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas 
em abundância alagariam, milagrosamente, toda aquela região, sem a 

ação dos ventos e sem chuva (2 Rs 3.17). 
E também o Senhor lhes entregaria a vitória sobre os moabitas 

(2 Rs 3.18).

Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, e não vereis chuva; 
todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso 

gado e os vossos animais…; também entregará ele os moabitas nas 
vossas mãos. 2 Reis 3:17,18
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O MILAGRE QUE ENCHERAM OS VALES DE AGUAS, MESMO SEM CHUVA, 
E A VITORIA DE ISRAEL SOBRE OS MOABITAS ACONTECEU PORQUE 
ELISEU RESPEITOU JOSAFA QUE TEMIA E ADORAVA AO DEUS VERDAEIRO

E disse Eliseu: Vive o Senhor 
dos Exércitos, em cuja 

presença estou, que se eu 
não respeitasse a presença 
de Jeosafá, rei de Judá, não 
olharia para ti nem te veria.

2 Reis 3:14

A desobediência a Deus e a falta de 
fé impedem que as bênçãos, os 

milagres e as vitórias se realizem em 
nossas vidas
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Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu 
que, tocando o músico, veio sobre ele a mão 
do Senhor.
E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale 
muitas covas.
Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, e 
não vereis chuva; todavia este vale se encherá 
de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado 
e os vossos animais.
E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor; 
também entregará ele os moabitas nas vossas 
mãos. 2 Reis 3:15-18
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II – ELISEU AUMENTA O AZEITE DA VIÚVA

1. A situação das viúvas em Israel.

A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil
As mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-

lhes o sustento. 
É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel.

Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada: 
A falta de suprimentos e as dívidas foram o motivo que levou seus 

filhos serem vendidos como escravos (2 Rs 4.1,2). 
Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades (2 Rs 4.3-7).

DEUS OUVE O CLAMOR DAQUELES QUE SÃO FIEIS A ELE E OS ATENDE 
EM SUAS NECESSIDADES
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2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre.

Após ouvir da mulher que 
não tinha nada além de uma 
vasilha de azeite, o profeta 

disse a ela que tomasse 
vasilhas emprestadas com os 
vizinhos, e que ao entrar em 
casa com os filhos, fechasse 

a porta. 

Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos, 
vasilhas vazias, não poucas.
Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos 2 Reis 4:3,4

▪ O BOM TESTEMUNHO DESTA 
VIUVA CONTRIBUIU PARA QUE 
ELA RECEBESSE O MILAGRE

▪ A COMUNHÃO QUE ELA TINHA 
COM DEUS, FEZ COM QUE ELA 
CRESSE NO PROFETA, POR ISSO 
ELA OBEDECEU, AO POR SUA FÉ 
EM PRÁTICA
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A ordem era encher todas a vasilhas disponíveis
(2 Rs 4.2-4). E foi justamente o que a viúva fez. Quando acabaram as 
vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda 
pôde manter o sustento da família com o que sobrou (2 Rs 4.6,7).

Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e 
sobre seus filhos; e eles lhe traziam as vasilhas, e 
ela as enchia.
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 Reis 4:5,6
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O QUE A VIUVA TINHA ?

DEUS TODO-PODEROSO 
OS FILHOS – (MEUS FILHOS)
UMA CASA -
OS VISINHOS
O PROFETA – (ELISEU)

ELA TINHA MUITO MAIS DO 
QUE UMA BOTIJA DE AZEITE

E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, 
dizendo: Meu marido, teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo 
temia ao SENHOR; e veio o credor, para levar os meus dois filhos para 
serem servos. 2 Reis 4:1



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 7

E

B

D

3. Fé, obediência e família unida.

❑Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas 
extraordinárias. 

❑Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu, e exercer a fé em sua 
Palavra. 

❑Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre 
deveria acontecer na intimidade da família (2 Rs 4.4,5). 

❑Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de 
um ideal sagrado

Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a 
obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos 
divinas sejam abundantes na vida de quem crê (Hb 11.6a). 
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O azeite, que foi multiplicado por um 
milagre, fluiu enquanto ela teve vasos 

vazios onde poderia colocá-lo. 
Jamais existe escassez (miséria) em 
Deus ou nas riquezas de sua graça; 

toda a escassez está em nós mesmos. 
O que falha é a nossa fé e jamais a 

promessa do Senhor. Ele sempre nos 
concede mais do que aquilo que lhe 

pedimos. 
Se ela tivesse mais vasos, teria recebido 

ainda muito mais azeite, pois haveria 
em Deus o bastante para enchê-los.”

Mesmo não florescendo a 
figueira, não havendo uvas nas 
videiras; mesmo falhando a safra 
de azeitonas, não havendo 
produção de alimento nas 
lavouras, nem ovelhas no curral 
nem bois nos estábulos,
ainda assim eu exultarei no 
Senhor e me alegrarei no Deus da 
minha salvação. Habacuque 3:17,18



1. A escola de profetas.
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III – A MORTE QUE HAVIA NA PANELA

1. A escola de profetas.

❑ OS FILHOS E DISCÍPULOS DOS PROFETAS PROVIAM DE BETEL, 
JERICÓ E GILGAL, E ERAM PERSEGUIDOS POR ALGUNS REIS;

❑ ELES SE REUNIAM NAS ESCOLAS DOS PROFETAS, PARA 
ESTUDAREM E COMPREENDEREM MELHOR A PALAVRA DE DEUS

❑ PRECISAVAM MANTER UM 
RELACIONAMENTO INTIMO COM DEUS 
E ASSIM SE FORTALECEREM CONTRA A  
APOSTASIA E A IDOLATRIA QUE 
IMPERAVAM EM ISRAEL
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2. A morte na panela.

❑ Nos três milagres apresentados 
na lição, percebe-se que 
aconteceram mediante alguma 
iniciativa ou trabalho humano. 

❑ Isto significa que os milagres 
operados por Deus, na vida dos 
seus servos, acontecem em 
cooperação com algum tipo de 
trabalho ou atitude humana. 

❑ Deus tem compromisso com 
pessoas de fé, mas que também 
sejam operantes e diligentes.



Distinguia-se os reis bons dos maus pelo modo como eles se relacionavam com Deus.

1. No período do reino dividido, como se 
fazia a distinção entre reis bons e maus?

Distinguia-se os reis bons dos maus pelo 
modo como eles se relacionavam com Deus.



2. Por que Josafá foi considerado 
um excelente monarca?

Porque Josafá promoveu a 
adoração ao verdadeiro Deus.



3. Qual profeta foi chamado para 
profetizar para três reis?

Eliseu.



4. O que Deus precisou para operar o 
milagre na casa da viúva?

Uma única botija de azeite.



5. Com que tipo de pessoas Deus tem 
compromisso de operar seus milagres?

Deus tem compromisso com 
pessoas de fé, mas que também 
sejam operantes e diligentes.


