
 
 

 



 
 

Lição 06                                                                                                                             Sábado, 09 de Agosto de 2014                                                   Sábado 23 de Novembro 

Um Profeta de Paz 

“Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim.” 2 Reis 2:9 

 

“Quando o Senhor, em Sua providência, acha conveniente retirar de Sua obra 

aqueles a quem deu sabedoria, Ele auxilia e fortalece os sucessores, se estes olham a Ele 

em busca de auxílio e andam em Seus caminhos.” — Conflict and Courage, p. 223 

    

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 235-264 (Um Profeta de Paz; Naamã; O Fim do Ministério de Elizeu) 

 
Domingo                                                                 3 de Agosto 

 

 

1. O MINISTÉRIO PROFÉTICO DE ELISEU 

 
A. O que aconteceu a Elias depois de sua obra reformatória em Judá e Israel? 2 

Reis 2:11 e 12. 

 
2 Reis 2:11 e 12: 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. 2:12 O que, 
vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu; 
e, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. 

 

 

B. Em resumo, como Eliseu se beneficiou do tempo passado com Elias? 2 Reis 2:2. 

Qual era a diferença básica entre a obra conferida a cada um deles? 1 Reis 17:1; 2 

Reis 2:20-22. 

 
2 Reis 2:2: 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 te não deixarei. E assim foram a Betel. 
 
1 Reis 17:1: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o 
SENHOR, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva 
haverá, senão segundo a minha palavra. 

 
2 Reis 2:20-22: E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lha trouxeram. 2:21 
Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele; e disse: Assim diz o SENHOR: 
Sararei estas águas; não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 2:22 Ficaram, pois, sãs 
aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. 

 

“Como sucessor de Elias, Eliseu, mediante instrução cuidadosa e paciente, devia 

procurar guiar Israel em caminho seguro. Sua associação com Elias, o maior profeta 

desde Moisés, preparou-o para a obra que deveria logo assumir sozinho.” — Profetas e 

reis, p. 224.  

“A obra de Eliseu como profeta foi, em alguns aspectos, muito diferente da de 

Elias. A Elias haviam sido confiadas mensagens de condenação e juízo; sua voz era de 

destemida reprovação, chamando rei e povo a voltarem de seus maus caminhos. A 

missão de Eliseu era mais pacífica: devia desenvolver e fortalecer a obra que Elias havia 

iniciado; ensinar ao povo o caminho do Senhor. A inspiração pinta-o como entrando em 

contato pessoal com o povo, rodeado pelos filhos dos profetas, produzindo cura e júbilo 

por intermédio de seus milagres e seu ministério.” — Ibidem, p. 235. 
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2 . A CONVICÇÃO DO CHAMADO DIVINO 

 
 A. Quando o rei da Síria suspeitou de traição em seu governo, como ele tentou 

descobrir de onde ela vinha? 2 Reis 6:8-11. Quem era a verdadeira fonte da 

informação dada ao rei de Israel? 2 Reis 6:12. 
 
2 Reis 6:8-11: E o rei da Síria fazia guerra a Israel; e consultou com os seus servos 
dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. 6:9 Mas o homem de Deus enviou 
ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar; porque os siros desceram ali. 
6:10 Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que 
o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. 6:11 Então, se turbou com este 
incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber 
quem dos nossos é pelo rei de Israel? 

 

2 Reis 6:12: E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor; mas o profeta Eliseu, que 
está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. 

 

 

B. Que ordem o rei da Síria emitiu para resolver a dificuldade que o estava 

preocupando? Quando quem espiava descobriu e revelou o paradeiro do profeta, o 

que o rei fez? 2 Reis 6:13 e 14. 

 
2 Reis 6:13 e 14: E ele disse: Vai, e vê onde ele está, para que envie, e mande tazê-lo. E 
fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. 6:14 Então enviou para lá cavalos, e carros, 
e um grande exército, os quais chegaram de noite, e cercaram a cidade. 

 

“Em contínuas guerras com os sírios, Jeoacaz, sucessor de Jeú, tinha perdido 

algumas das cidades a leste do Jordão. Por algum tempo, pareceu que os sírios fossem 

tomar inteiro controle do reino.” — Profetas e reis, p. 254. 

“Uma ocasião, durante a invasão síria, o rei da Síria procurou destruir Eliseu, em 

vista de sua atividade em alertar o rei de Israel quanto aos planos do inimigo. O rei da 

Síria havia-se aconselhado com seus servos, dizendo: ‘Em tal e em tal lugar estará o 

meu acampamento’ (2 Reis 6:8). Esse plano foi revelado pelo Senhor a Eliseu [...].” — 
Ibidem, pp. 255 e 256. 

 

 

C. Que promessa os servos de Deus devem reclamar quando estiverem em uma 

dificuldade realmente grande, ou quando sua vida estiver ameaçada? Salmos 34:7. 

 

“Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldades, e aparentemente 

não há escape para eles, devem depender somente do Senhor.” — Ibidem, p. 257. 

“Nosso Pai celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades, das quais 

nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus 

verão desvanecidas as perplexidades, e terão caminho plano diante de si. [...]” 

“Nos dias mais sombrios, quando as aparências se mostram mais adversas, tende 

fé em Deus.” — A ciência do bom viver, pp. 481 e 482.  

 
 

  



 
 

 
Terça-feira                                                                5 de Agosto 

3. ATINGIDOS PELA CEGUEIRA 

A. Que mensagem o servo de Eliseu, apavorado, trouxe a seu mestre? 2 Reis 6:15. 

Que resposta Eliseu deu ao servo para acalmá-lo? 2 Reis 6:16. 
 
2 Reis 6:15: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um 
exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros; então o seu cervo lhe disse: Ai, meu 
senhor! Que faremos? 
 
2 Reis 6:16: E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que que os 
que estão com eles. 
 

“Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados estava um grupo 

circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, 

não para reclamar homenagem, mas para acampar em torno dos desajudados e fracos 

servos do Senhor e ministrar a eles.” — Profetas e reis, p. 257.  

 

 

B. Que verdade inquestionável a resposta de Eliseu ensina? Romanos 8:31. 

 
Romanos 8:31: Que diremos pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

 

“Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem 

sido sempre, um pequeno rebanho; mas se permanecerem na verdade como revelada em 

Sua Palavra, Deus lhes será refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da Onipotência. 

Deus é sempre a maioria.” — Atos dos apóstolos, p. 590. 

 

 

C. O que devemos analisar atentamente no modo como Eliseu tratou o exército da 

Síria? 2 Reis 6:17-20. 
 
2 Reis 6:17-20: E orou Elizeu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. 
E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros 
de fogo em redor de Elizeu. 6:18 E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, 
peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 6:19 
Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho nem é esta a cidade; segui-me, e guiar-vos-ei 
ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. 6:20 E sucedeu que, chegando eles a Samaria, 
disse Eliseu: O Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, 
para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria.  

 

“Um único pecaminoso ato da própria vontade, ou amargura, inveja, ciúme ou 

ruins suspeitas, silenciará o Espírito de Deus e banirá do coração a verdadeira 

felicidade. [...]” 

Mesmo o ódio para com alguém que faz o mal colocará você numa posição em 

que seu julgamento ficará distorcido, e você não agirá como um cumpridor da obra de 

Cristo, retribuindo o mal com o bem. Embora despreze o pecado, você deve amar a 

alma daqueles por quem Cristo pagou o preço de Seu próprio sangue. 

“O desejo de vingança ou qualquer emoção que não seja o amor terno e 

compassivo como o que Jesus demonstra para conosco, caídos e pecadores seres 

humanos, prejudica a alma e é registrado contra nós no Céu.” — Manuscript Releases, vol. 

21, pp. 164 e 165.. 
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 4. SÁBIOS TENTAM PACIFICAR; TOLOS FAZEM GUERRA 

 
A. O que devemos aprender do conselho que Eliseu deu ao rei de Israel? 2 Reis 

6:21-23. Qual é a melhor maneira de desarmar um inimigo? Romanos 12:20. 

 
2 Reis 6:21-23: E, quando o rei de Israel os viu. Disse a Eliseu: Feri-los-ei, feri-los-ei meu pai? 
6:22 Mas ele disse: Não os ferirás; feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e 
com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu 
senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comera e beberam; e os despediu e foram 
para seu senhor; e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. 
 
Romanos 12:20: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe 
de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 
 

 “Nós não cultivamos uma disposição à benevolência; queremos que tudo venha 

a nós de maneira fácil. Mas a questão de maior importância para cada um de nós não 

deve ser como podemos levar avante nossos planos contra os planos de outros, mas 

como podemos ter força que nos habilite a viver para Cristo cada dia. Cristo veio à 

Terra e deu Sua vida para que pudéssemos ter salvação eterna. Ele deseja envolver cada 

um de nós com a atmosfera do Céu, para que possamos dar ao mundo um exemplo que 

honrará a religião de Cristo.” — Loma Linda Messages, p. 602. 

 
 

B. O que aconteceu aos israelitas depois que eles se distanciaram do Senhor? Como 

os juízos preditos em Deuteronômio 5:9 caíram sobre eles no tempo dos reis da 

Síria? 2 Reis 6:24 e 25. 

 
Deuteronômio 5:9: Não te encurvarás a elas, nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, 
sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração 
daqueles que me odeiam. 

 
2 Reis 6:24 e 25: E sucedeu, e depois disto, que Bem-Hadade, rei da Síria, ajuntou todo o seu 
exército; e subiu e cercou Samaria. 6:25 E houve grande fome em Samaria, pois eis que a 
cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata, e a 
quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata 

 

 

C. O que aconteceu quando a fome em Samaria levou o rei e o povo a medidas 

desesperadas? 2 Reis 7:1-9, 16 e 20. 

 
2 Reis 7:1-9, 16 e 20: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor; assim diz o Senhor: 
Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e duas medidas de 
cevada por um siclo, à porta de Samaria. 7:2 Porém um senhor, em cuja mão o rei se 
encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas 
no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso 
não comerás. 7:3 E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram 
uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morreremos? 7:4 Se dissermos: Entraremos 
na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí; e se ficarmos aqui, também morreremos. 
Vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios; se nos deixarem viver, 
viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. 7:5 E levantaram-se ao crepúsculo, 
para irem ao arraial dos sírios; e, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali 
ninguém. 7:6 Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de 



 
 

cavalos, como ruído de um grande exército uns aos outros: Eis que o reide Israel alugou contra 
nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. 7:7 Por isso se 
levantaram e fugiram para salvarem a sua vida. 7:8 Chegando, pois, estes leprosos à entrada 
do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e 
foram e os esconderam; então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram 
alguma coisa e a esconderam. 7:9 Então disseram uns para os outros: Não fazem bem; este 
dia é dia de boas novas, e nos calamos; se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos 
sobrevirá; por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. 7:16 Então saiu o povo, e 
saqueou o arraial dos sírios; e havia uma medida de farinha por um siclo, e duas medidas de 
cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. 7:20 E assim lhe sucedeu, porque o povo 
atropelou à porta, e morreu. 
 

“Foi por causa de Seu amor pelo extraviado Israel que Deus permitiu aos sírios 

afligi-los. Foi por Sua compaixão para com aqueles cujo poder moral estava debilitado 

que Ele despertou Jeú para exterminar a ímpia Jezabel e toda a casa de Acabe. Uma vez 

mais, por meio de misericordiosa providência, os sacerdotes de Baal e Astarote foram 

postos de lado, e seus altares pagãos, demolidos. Deus, em Sua sabedoria, previu que, se 

a tentação fosse removida, alguns abandonariam o paganismo e voltariam a face para o 

Céu; e foi por isso que Ele permitiu que calamidade após calamidade caísse sobre eles. 

Seus juízos foram temperados com misericórdia; e quando Seu propósito foi cumprido, 

Ele fez refluir a maré em favor dos que haviam aprendido a buscá-lO.” — Profetas e reis, 

pp. 254 e 255. 
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5. UMA LIÇÃO IMPORTANTE PARA NÓS 

A. Que lição Eliseu tentou, durante seus últimos dias, ensinar ao rei de Israel? 2 

Reis 13:14-17. 

 
2 Reis 13:14-17: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, 
desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: Meu pai, meu pai, o carro de Israel, e seus 
cavaleiros! 13:15 E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. 
13:16 Então disse ao rei de Israel: Pões a tua mão sobre o arco. E pós sobre ele a sua mão; e 
Eliseu pós as suas mãos sobre as do rei. 13:17  E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-
a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou; e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do 
livramento contra os sírios; porque ferirás os sírios; em Afeque, até os consumir. 

 
 

B. Como o profeta esperava que o jovem rei demonstrasse ter entendido a lição? 2 

Reis 13:18 e 19. 

 
2 Reis 13:18 e 19: Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere 
a terra. E feria-a três vezes, e cessou. 13:19 Então o hoem de Deus se indignou muito contra 
ele, e disse: Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido; então feririas os sírios até os consumir; 
porém agora só três vezes ferirás os sírios.  
 

 “A lição é para todos os que ocupam posição de confiança. Quando Deus abre o 

caminho para a realização de certa obra e dá garantias de sucesso, o instrumento 

escolhido deve fazer tudo que estiver em seu poder para alcançar os resultados 

prometidos. O sucesso será proporcional ao entusiasmo e à perseverança com que o 

trabalho é levado a cabo. Deus pode operar milagres em favor de Seu povo unicamente 

quando este desempenha sua parte com incansável energia. Ele convida para Sua obra 

homens de devoção, homens de coragem moral, com ardente amor pelas almas e zelo 



 
 

que nunca esmorece. Tais obreiros não acharão nenhuma tarefa demasiado árdua, 

nenhuma perspectiva demasiado sem esperança; eles trabalharão, indômitos, até que a 

aparente derrota seja tornada em gloriosa vitória. Nem mesmo as paredes das prisões ou 

o martírio em perspectiva levá-los-á a mudar de rumo em seus propósitos de trabalhar 

unidos com Deus para a edificação de Seu reino.” — Profetas e reis, p. 263.. 
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RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

 

1. Deus está me chamando agora para ser para Ele uma testemunha do tipo de 

Elias ou do tipo de Eliseu? 

 

2. Explique como Deus está disposto a dar-nos discernimento divino hoje, assim 

como o fez nos dias de Eliseu. 

 

3. Em contrário à intenção hostil do rei, que conselho Eliseu deu a ele, e por quê? 

 

4. Cite alguns exemplos pelos quais podemos, em nossas circunstâncias atuais, 

refletir a abordagem de Eliseu para com o exército da Síria. 

 

5. Explique a fórmula para o sucesso espiritual, conforme foi explicado para Jeoás. 
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