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Texto áureo:
2REIS 3
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:
1REIS 19
16 Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate, de
Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
- Deus mandou Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Note que não somente sacerdotes e reis
eram ungidos para seus respectivos cargos, mas também profetas. Eliseu iria auxiliar Elias,
Hazael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, a derrotar os inimigos de Deus, e proclamar a palavra de
Deus ao remanescente fiel.
- Os ministérios de Elias e Eliseu abrangeram um período de 75 anos (875-800 a.C.), durante os
reinados de Acabe, Acazias, Jorão, Jeú, Jeoacaz e Jeoás. Eliseu foi um fiel servidor do profeta
ancião e ficou conhecido como aquele “que deitava água sobre as mãos de Elias” (2Rs. 3.11).

17 E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú; e o que escapar da
espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu.
- Jeú não matou pessoalmente, mas ordenou a morte de muitos idólatras. A expressão “matá-lo-á
Jeú” não é literal no sentido de que ele mataria pessoalmente, mas inclui a ordem dele para
matar.

18 Também eu fiz ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e
toda boca que o não beijou.
- Os sete mil de Israel, que não dobraram os joelhos a Baal, são parte dos fieis sofredores, em
todas as gerações, livres de apostasia, de transigência com o erro e de mundanismo entre o povo
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de Deus, e que perseveram no amor, na fé e na obediência a Deus e à sua Palavra. São os que
fogem dos maus caminhos do mundo, que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no
sangue do Cordeiro (Ap. 7.14), que são perseguidos por amor à justiça (Mt. 5.10) e que
permanecem firmemente no caminho estreito (Mt. 7.14). Do começo ao fim das Escrituras, é o
remanescente fiel e vencedor que é conhecido pelo Senhor (2Tm. 2.19). Deus promete guardar
esse remanescente leal, pelo seu poder, através da fé (1Pe. 1.5), e o Cordeiro os conduzirá ao lar
celestial (Ap. 7.17).
- A referência à “boca que o não beijou” pode ser entendida literalmente, já que era comum
beijar o ídolo em adoração, ou durante determinadas cerimônias.
- Este versículo foi citado em Rm. 11.4, onde Paulo compara os sete mil aqui mencionados com
o remanescente segundo a eleição da graça.

19 Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze
juntas de bois adiante dele; e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a
sua capa sobre ele.
- O arado oriental era um instrumento rude, o qual não entrava profundamente no solo – muito
leve e de construção simples. Algumas vezes, ele era feito do tronco de uma árvore nova que
tivesse dois galhos em direções opostas. Alguns, entretanto, tinham cabos e relhas, e eram
puxados geralmente por dois bois. Aqui Eliseu se achava atrás de seis arados, cinco dos quais
estavam à frente de sua junta de bois; ele estava arando com o sexto arado.
- Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele, indicando que Eliseu deveria segui-lo. Eliseu
se preparou para partir imediatamente. Ele matou a sua junta de bois, fez uma festa para o povo e
partiu para seguir e ministrar com Elias.

20 Então, deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a
minha mãe e, então, te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta; porque que te tenho eu feito?

21 Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e, com os aparelhos
dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então, se levantou, e seguiu a Elias,
e o servia.
- A atitude de Eliseu aqui mencionada significa o desapego às coisas deste mundo. Ao receber a
missão de seguir Elias, Eliseu não queria ficar mais apegado a nada do que fazia antes. Por isso,
matou os bois, dando a carne ao povo, de modo que ele nada mais tivesse que pudesse fazê-lo
lembrar das coisas anteriores.
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