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3º Trimestre de 2018
Tema: Heróis do Antigo Testamento

ELISEU, UM SUCESSOR GENEROSO

OS MILAGRES ATRAVÉS DO PROFETA ELISEU
O profeta Eliseu estava no campo e foi
chamado por Elias para se o acompanhar e
ser seu assistente.
Se tornou um grande profeta por
acompanhar e aprender com um profeta
que era íntimo de Deus.

Eliseu teve a oportunidade de ver Elias ser
levado ao céu, e pediu a porção dobrada do
Espírito que estava sobre ele, e, ainda ficou
com a capa do grande profeta Elias.
Deus usou Elias para operar sete milagres
em seu ministério:

Deus usou Elias para operar sete milagres em seu ministério:
Referência
1Rs.17.1
1Reis 17.8-16
1Reis 17.17-24
1Reis 18.18-40
1Rs.18.41-45
2Rs.1.9-12
2Rs.2.7-8

Passagem
3 anos e seis meses sem chuva.
O multiplicação do alimento na casa da viúva
de Sarepta.
A ressurreição do filho da viúva.
Enfrentou os profetas de Baal.
Chuva depois de 3 anos e seis meses.
Descida de fogo do céu para matar os soldados que vinham lhe prender.
Passou a seco pelo Jordão.

Deus usou Eliseu para operar catorze milagres em seu ministério:
Referência
2Rs 2.13-15
2Rs 2.19-22
2Rs 2.23-25
2Rs 3.17-20
2Rs 4.2-7
2Rs 4.14-17

Passagem.
A travessia a seco pelo rio Jordão.
A purificação das águas.
A morte dos que o insultavam diante de sua
maldição.
A cheia das cisternas no deserto sem que
houvesse chuva.
A multiplicação do azeite na botija na casa da
viúva de um dos filhos dos profetas.
A abertura da madre sunamita.
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2Rs 4.23-37
2Rs 4.28-41
2Rs 4.42-44
2Rs 5.1-14
2Rs 5.25-27
2Rs 6.1-7
2Rs 6.18, 19
2Rs 13.21

A ressurreição do filho da sunamita.
A retirada da morte que havia na panela.
A multiplicação dos pães para alimentar cem
homens.
A cura da lepra de Naamã.
A imposição da lepra de Naamã a Geazi.
A flutuação do machado que caíra na água.
A imposição de cegueira ao exército da Síria,
levando-os até Samaria.
A ressurreição de um homem jogado no sepulcro de Eliseu e que tocou seus ossos.

PÁGINA

2/2

