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Texto Áureo: 
 

2Rs. 2.9 

  

9 Sucedeu, pois, 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. 

 

- O termo "porção dobrada" não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias; 

refere-se, antes, ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebia o dobro da 

herança que os demais (Dt 21.17). Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual lhe conferisse uma 

medida abundante do seu espírito profético, para, deste modo, ele executar a missão de Elias. Deus 

atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a Ele, 

apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária a seu redor. 

 

- Eliseu pediu para ser “sucessor legítimo" de Elias (isto é, solicitou por uma porção dobrada do 

espirito de Elias). Deuteronômio 2   explica o pedido de Eliseu. De acordo com o costume da época, 

o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai . Ele pedia para ser o sucessor de 

Elias, ou seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder 

dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao Senhor, Elias somente lhe disse 

como poderia saber se seu desejo fora concedido. 

 

- Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não 

era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem 

honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande 

poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremo-nos de qualquer 

egoísmo que encontrarmos. Se desejarmos obter a ajuda do Espirito Santo, devemos estar prontos 

para pedir isso. 
 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

2Rs. 2.1-15 

 

2Rs. 2 

 

1 Sucedeu pois que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu 

com Eliseu de Gilgal. 

 

- O Espírito de Deus havia revelado a Elias, a Eliseu e aos jovens profeta que estava próxima a hora 

em que o primeiro partiria da terra. 
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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. 

 

- Elias e Eliseu partiram de Gilgal (na região montanhosa, cerca de 11 quilômetros ao norte de Betel) 

 

3 Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu, e lhe disseram: Sabes que 

o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o 

sei; calai-vos. 

 

- Os filhos dos profetas pelo que parece, concentravam-se em três locais principais: Gilgal, Betel e 

Jericó (2.3,5,15; 4.38). Deus, por certo, enviou Elias a esses locais a fim de encorajá-los pela última 

vez e lhes anunciar que Eliseu seria o seu novo dirigente. 

 

- Os “filhos dos profetas que estavam em Betei" constituíam uma escola, uma reunião de discípulos 

em volta de um homem de Deus conhecido, tal como Elias ou Eliseu. Estes grupos, localizados em 

todo o país. ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação que começou sob o 

reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas oculares da sucessão do ministério profético de Elias 

para Eliseu. 

 

- Sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor por cima da tua cabeça?  

É uma frase que pode ser traduzida como: “O Senhor vai levar o seu mestre antes de vocês. 
 
 

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 te não deixarei. E assim vieram 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 de cima da 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 te não deixarei. E assim ambos foram juntos. 

 

7 E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte; e eles ambos 

pararam junto ao Jordão. 

 

8 Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas 

bandas; e passaram ambos em seco. 

 

- A capa de Elias foi um símbolo de sua autoridade como profeta. 

 

9 Sucedeu pois 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 que haja porção dobrada de teu espírito 

sobre mim. 

 

- O termo "porção dobrada" não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias; 

refere-se, antes, ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebia o dobro da 

herança que os demais (Dt 21.17). Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual lhe conferisse uma 

medida abundante do seu espírito profético, para, deste modo, ele executar a missão de Elias. Deus 

atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a Ele, 

apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária a seu redor. 
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- Eliseu pediu para ser “sucessor legítimo" de Elias (isto é. solicitou por uma porção dobrada do 

espirito de Elias). Deuteronômio 2 explica o pedido de Eliseu. De acordo com o costume da época, o 

filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai {ver a nota sobre Gn 25.31). Ele 

pedia para ser o sucessor de Elias, ou seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele 

homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao 

Senhor Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. 

 

- Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não 

era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem 

honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande 

poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremo-nos de qualquer 

egoísmo que encontrarmos. Se desejarmos obter a ajuda do Espirito Santo, devemos estar prontos 

para pedir isso. 

 
- “Peço-te que haja porção dobrada de teu espirito sobre mim”. Essa frase tem sido muitas vezes mal 

interpretada como um pedido para receber o dobro do Espírito que estava na vida de Elias, e os 

maiores milagres que ele realizou foram considerados como indicação dessa assertiva. No entanto, 

esse pedido estava baseado em Deuteronômio 21.15-17, onde a mesma expressão porção dobrada é 

aquilo que o primogênito recebia de herança de seu pai. Elizeu se considerava o primogênito de Elias, 

o “filho do profeta” porque havia sido chamado para sucedê-lo como líder (1 Rs 19.19-21). Ele 

também estava profundamente preocupado porque passaria a ter aquele importante Espírito na 

qualidade de primogênito.  

 

 

10 E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará; porém, se 

não, não se fará. 

 

- A resposta de Elias era que não podia conceder esse pedido; somente Deus tinha o poder para tanto. 

Porém, se o Senhor permitisse a Eliseu presenciar a sua subida ao céu, então ele receberia a “porção 

dobrada” 

 

 

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. 

 

- Elias foi levado ao céu assim como Enoque (Gn 5.24), sem experimentar a morte.  O traslado 

milagroso de Elias ao céu foi o selo divino da aprovação com destaque, da obra, caráter e ministério 

desse profeta. Elias permanecera em tudo fiel à palavra de Deus no decurso de todo o seu ministério. 

Até ao último momento, vivera em prol da honra de Deus, tomara posição firme contra o pecado e a 

idolatria de um povo apóstata e despertara o remanescente fiel de Israel. Teve uma comitiva magnífica 

para conduzi-lo em triunfo ao céu.  A trasladação de Enoque e de Elias assemelha-se ao arrebatamento 

futuro do povo fiel de Deus, à segunda vinda de Cristo (1 Ts 4.16,17). 

 

- Elias foi elevado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas Escrituras a passar 

por tal experiência. Enoque foi o primeiro (Gn 5.21 -24). Os outros profetas não presenciaram Deus 

arrebatar Elias; e, se o vissem, talvez tivessem dificuldade para crer. De qualquer modo. quiseram 

procurar Elias (2.16-18). Por não encontrarem sinal algum dele, confirmaram o que acontecera e 

tiveram sua fé fortalecida. No NT, a única pessoa elevada ao céu em forma humana foi Jesus, após 

sua ressurreição dentre os mortos (At 1.9) 
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- Elias é tomado em um rodomoinho. Quando os dois caminhavam juntos Elias foi levado para o céu. 

Esse fenômeno de fogo que apareceu com cavalos e carruagens, era uma característica das revelações 

especiais de Deus (Êx 19.16-25; Sl 18.7-15). 

 

12 O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros! E nunca 

mais o viu; e, travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. 

 

- Estas três situações confirmaram a chamada de Eliseu como um mensageiro de Deus. Estão 

registradas para demonstrar que ele recebera o novo poder e autoridade do Senhor para se tornar o 

principal profeta de Israel. 

 

- Eliseu recebeu a permissão de testemunhar essa translação e, clamando disse: Meu pai, meu pai. 

Essa atitude demostra o reconhecimento por parte de Eliseu de que Elias era o seu líder espiritual e o 

seu reverenciado predecessor. 

 

13 Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra; e voltou-se, e parou à borda do Jordão. 

 

-  Estas três situações confirmaram a chamada de Eliseu como um mensageiro de Deus. Estão 

registradas para demonstrar que ele recebera o novo poder e autoridade do Senhor para se tornar o 

principal profeta de Israel. 

 

14 E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de 

Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. 

 

- O fato de Eliseu ter ferido as águas não caracterizou falta de temor a Deus ou a Elias. E foi um apelo 

do profeta ao Senhor, para confirmar sua escolha como sucessor de Elias. 

 

- O manto de Elias caiu onde Eliseu podia apanhar. A disponibilidade do manto autenticava que 

Eliseu havia recebido a “porção dobrada”. Na verdade, ele representava o endosso de Deus como 

sucessor de Elias e o símbolo de que o poder do Senhor permaneceria nele, da mesma forma como 

havia se estabelecido em Elias. Ao retornar, Eliseu feriu as águas do Jordão, como Elias havia feito 

anteriormente. 

 

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 prostaram diante dele em terra. 

 

- Ele foi, então, aceito como o novo líder dos profetas de Jericó. Ele permitiu a um grupo satisfazer 

sua curiosidade a respeito da partida de Elias, pois eles achavam que o velho profeta havia sido 

lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. 
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