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O empregado 
de Eliseu saiu e 
disse a Naamã 
para se lavar 
sete vezes no 
rio Jordão, pois 
assim ficaria 
curado da 
doença.  Naamã 
ficou furioso!

Será que ele 
não poderia 
se lavar nas 
águas limpas 
e frescas dos 
rios da Síria, 
na sua própria 
terra?  E foi 
embora 
muito bravo.

Deus usou seu 
servo Eliseu 
mesmo após a 
morte.  Certo 
dia, um homem 
foi enterrado 
na mesma 
sepultura em 
que Eliseu havia 
sido enterrado 
muito tempo 
antes.  

Mas os empregados 
de Naamã o 
convenceram a 
obedecer às ordens 

de Eliseu.  Naamã 
foi e lavou-se sete 

vezes no rio Jordão.  
Naamã foi curado 
da lepra e adorou 
ao Deus verdadeiro, 
o Deus de Eliseu, 
o Deus que o curou 
da lepra.

Certa vez, aconteceu 
que estava faltando 
um boi para puxar 
um arado.

O jovem fazendeiro Eliseu 
não se atrapalhou com 

isso.  Ele simplesmente 
colocou-se no lugar do boi 
que faltava.  Ele deve ter 

sido um homem forte e 
trabalhador.

ELISEU, 
UM HOMEM 
MILAGROSO

                                                1 2

19 20

2221
Quando o corpo 
do homem morto 
encostou nos 
ossos do profeta, 
o homem reviveu 
e ficou em pé.  
Verdadeiramente, 
Deus mostrou o 
seu grande poder 
através de Eliseu, 
o seu servo fiel.

ELISEU, UM HOMEM MILAGROSO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em 

2Reis 2 a 13

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Lazarus
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Algum tempo depois, 
Deus levou Elias 
embora para o céu num 
redemoinho.  A partir 
deste dia, Eliseu 
tornou-se o profeta 
de Deus para Israel.

As águas se 
abriram e Eliseu 
soube que Deus 
estava com ele.

Eles não 
respeitaram 
Eliseu como um 
servo de Deus.  
Uma coisa 
surpreendente 
aconteceu com 
eles!  Duas ursas 
saíram do meio 
das árvores e 
despedaçaram 
quarenta e dois 
rapazes.

O homem a quem ela 
devia queria pegar 

seus dois filhos
como escravos em
lugar do dinheiro.  
"Vá pedir que os 
seus vizinhos lhe 

emprestem muitas 
vasilhas vazias" – 

disse Eliseu.  Deus 
estava fazendo algo
maravilhoso para
aquela viúva.

Um dia, 
Eliseu conheceu
uma viúva que
tinha dívidas
que não
conseguia 
pagar.

A viúva tinha apenas uma 
pequena vasilha de óleo 
em casa.  Mas daquela 
pequena vasilha saiu óleo 
suficiente para encher 
todas as outras!  Se eles 
tivessem bacias ainda 
maiores, você acha que 
Deus teria enchido todas?  
A viúva vendeu o óleo 
e salvou os seus filhos.

Você disse Eliseu?  Acertou!  Ela montou numa 
jumenta e saiu depressa para procurá-lo.  Eliseu
veio até a casa dela, subiu ao quarto sozinho e 
orou a Deus.

Alguns anos depois, aquela mesma criança estava 
no campo com seu pai.  "Ai!  Que dor de cabeça!" - 
gritou o menino para o pai.  O menino foi levado para 
a sua mãe e ficou deitado no colo dela até o meio 
dia, quando morreu.  A mãe deitou o menino na cama 
do quarto de Eliseu.  
Quem você 
acha que 
poderia 
ajudá- 
la?

Eliseu pensava em como poderia retribuir a bondade 
daquele casal.  Quando soube que eles não tinham 
filhos, Eliseu disse algo que deixou a mulher 
surpresa: "No ano que vem, por este tempo, 
você carregará um filho no colo."  
Um ano depois, 
o bebê nasceu.

Um casal rico construiu 
um quarto para hospedar 
Eliseu todas as vezes 
que ele viesse até aquela 
cidade.  No quarto, 
eles colocaram 
uma cama, uma 
mesa, uma 
cadeira e 
uma lamparina.  
Aquele quarto 
estava sempre 
reservado para Eliseu.

Quando Eliseu 
estava indo para 
uma cidade 
chamada Betel, 
alguns rapazes 
zombaram 
dele gritando: 
"Ô seu careca, 
fora daqui!"

Enquanto Eliseu estava 
arando o campo, Elias, 
o profeta de Deus, 
aproximou-se e o 
chamou.  O jovem 
abandonou a sua 
fazenda para ser 
um servo de Deus.

Mesmo triste, Eliseu 
orou a Deus e pediu que 
lhe desse poder como 
tinha dado a Elias.  

Eliseu tomou a
capa de Elias e 
bateu na água 
como Elias tinha
feito.
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Imediatamente, Naamã saiu para ver o profeta.  Ele 
levou prata, ouro e roupas de luxo para dar de 
presente.

A esposa de Naamã tinha 
uma menina escrava que 
havia sido capturada em 
Israel.  A menina disse: 
"Eu gostaria que o meu 
patrão fosse falar com 
o profeta que mora 
em Samaria, pois ele 
o curaria da sua
doença."

Ali próximo, na Síria, 
vivia um comandante 
de exército chamado 
Naamã.  Ele era forte 
e corajoso, mas tinha 
uma terrível doença de 
pele, chamada lepra.

Deus fez o menino voltar a viver.  Eliseu chamou a 
mulher e disse: "Pegue o seu filho."  Imagine a 
felicidade dela!
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