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Texto Áureo:
2Rs. 3.11
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.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
2Rs. 3.5,9-11,14-18;4.1-7,38-41
2Rs. 3
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 tinha 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.
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2Rs. 4
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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