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Comentários iniciais:

Texto áureo:
Deuteronômios 10:17, 18
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses [...], que não faz acepção de pessoas, nem
aceita recompensas; que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e
veste.
Texto da leitura bíblica em classe:
2 Reis 4:1-7
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.
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