
O Profeta Eliseu – Domingo 08/07/2018 
  

 
  

Texto: 2 Reis 4- 6 

Versículo: 2 Reis 4: 33 “Eliseu entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor”. 

Ideias para ensino: Providencie objetos para contar a história de Eliseu. Capa, bacia, 

água, sal, casa feita com caixa de papelão, machado, jarra, 2 ursos de pelúcia, uma panela, 

um boneco. 

  

Ensino: 

  

Na aula passada o nosso herói foi Elias. Vimos que ele foi levado ao céu numa carruagem 

de fogo para estar com Deus. Eliseu que o seguia foi seu sucessor. Ele pegou o manto de 

Elias que caiu no chão. Ele precisava atravessar um rio para voltar para casa, então bateu 

na água com o manto de Elias e a água se abriu. Eliseu passou a seco pelo rio e percebeu 

que o seu pedido feito a Deus foi atendido de “ter uma porção dobrada do espírito que 

Deus deu a Elias”. 

  

 
  

Eliseu ajudou muitas pessoas e fez muitos milagres. Um dia, ele encontrou com uma 

mulher. Ela estava muito preocupada. Ela disse: “Por favor, me ajude. Eu devo dinheiro 

a um homem”. “Se eu não pagá-lo, ele fará meus filhos serem seus escravos”! Eliseu 

perguntou a ela: “Você tem alguma coisa em casa?” 

  



 
Ela disse: “Eu tenho um pouco de azeite”. Eliseu pediu que ela juntasse vasos vazios de 

seus amigos e que colocasse seu azeite dentro deles. A mulher obedeceu, e do pouco 

azeite que ela possuía em casa Deus fez encher todos os vasos. Ela vendeu todo o azeite 

e pagou ao homem que a perseguia. Ela cuidou de sua família com o dinheiro que sobrou. 

  

 
  

Eliseu gostava de ajudar as pessoas. Certo dia uns homens foram dizer a Eliseu que a 

água da cidade não era boa e a terra era improdutiva. Eliseu disse: “Ponham sal numa 

tigela nova e tragam aqui”. Quando levaram o sal, ele foi à nascente das águas, jogou o 

sal ali e disse: “Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água. Não causará mais mortes nem 

deixará a terra improdutiva”. E até hoje a água permanece pura. 

  

 
 

Eliseu viajava sempre para a cidade de Suném. Ele se tornou amigo de um casal que vivia 

lá. Esse casal sempre recebia Eliseu quando ele estava falando de Deus na cidade. 

  



 
  

Um dia, o casal de amigos fez uma surpresa para Eliseu. 

  

Construíram mais um quarto na casa para que ele ficasse tranquilo e descansasse enquanto 

estava na cidade falando de Deus. 

  

 
  

Eliseu ficou muito agradecido e disse para o casal que Deus daria um filho para 

eles.  Eliseu sabia que o casal desejava ter um filho. 

  

Um ano depois, nasceu um belo menino. Eliseu, nosso herói de hoje, era amigo de Deus, 

conversava sempre com ele em oração, obedecia a Deus em tudo, então Deus atendia seus 

pedidos para o bem dos outros. 

  

 



E você obedece a Deus, conversa com ele sempre em oração, procura fazer o bem para 

as pessoas? 

Vamos seguir o exemplo do nosso herói da Bíblia? 

   

 

Certa vez, Deus castigou os zombadores de Eliseu, homem de Deus. Eliseu estava 

viajando de Jericó para Betel. No caminho, alguns jovenzinhos que vinham da cidade 

começaram a caçoar dele, de sua careca, desrespeitando-o. Então, duas ursas saíram do 

campo e defenderam Eliseu desses 42 jovens. 

  

Devemos aprender a respeitar as pessoas, os mais velhos, porque isso agrada a Deus. 

Você respeita as pessoas mais velhas como seus pais, avós, professores? Deus se alegra 

com esta atitude. 

  

 
  

Um dia o filho da mulher de Suném, que tinha feito um quarto para Eliseu, ficou doente 

com muita dor de cabeça. Ele estava no campo com o seu pai. 

  

 
  



O menino chegou em casa, não aguentou e morreu. Então, a mulher colocou o menino no 

quarto de Eliseu, o homem de Deus, na cama de Eliseu e foi correndo chamá-lo. 

 Quando Eliseu chegou, entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. 

  

 
O menino reviveu e a mulher sunamita agradeceu muito a Deus e a Eliseu. 

  

Vocês viram que o nosso Deus é o Deus poderoso e o Deus dos milagres. Ele é o mesmo 

Deus do passado. Ele cuida de nós, ouve as nossas orações, nos ama muito, quer a nossa 

amizade para o nosso bem. Vamos orar sempre? 

  

Oração: Ore com as crianças agradecendo a Deus por sua bondade, seu poder. Peça ajuda 

de Deus para orar sempre e confiar Nele. 

  

Lanche: sirva um lanche gostoso 

  


