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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, estamos agora em II Reis 2. Hoje nós vamos 

começar com o verciculo 19, 19 Uma delegação dos responsáveis da cidade de 

Jericó veio falar a Eliseu: “Temos um problema: a cidade está bem localizada, como podes 

ver; mas a água é má e a terra é estéril.” 20 “Está bem, tragam-me uma tigela nova, cheia de 

sal.” Trouxeram-lha. 21 Depois dirigiu-se ao poço da povoação e deitou lá para dentro o sal 

dizendo: “O Senhor curou estas águas. Não mais causarão nem morte nem infertilidade.” 22 

Na verdade as águas ficaram purificadas, tal como Eliseu dissera. 

Eliseu é reconhecido pelos habitantes de Jericó como o Servo do 

Senhor e como tal Deus ache através dele para abençoar toda 

aquela povoação. Operando um milagre, nó vemos que isto é uma 

constante muitas vezes Deus opera maravilhas para levar as 

pessoas a crerem nele, mas isto acontece onde já existe alguma 

fé, pois vemos que o próprio Jesus algumas vezes não operou 

sinais por causa da incredulidade ou porque lhe pediam sinais 

para o provar. E nessas ocasiões Deus não se manifestava. E é o 

que sucede em seguida. II Reis 2:23/25 De Jericó dirigiu-se a Betel. Quando 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              0412  P-#    

 

2 

 

ia andando no caminho, certos rapazes da cidade começaram a troçar dele. “Sobe, careca!”, 

gritavam eles. “Sobe, careca!” Ele voltou-se e amaldiçoou-os em nome do Senhor; 

apareceram então duas ursas que saiam dos bosques, e mataram quarenta e dois deles. Depois 

foi para o monte Carmelo e finalmente voltou para Samaria. Estes rapazes aqui 

eram incrédulos e não podiam crer que Elias tivesse sido 

arrebatado. Quando disseram para Eliseu: "Sobe, calvo; sobe, 

calvo, estavam a zombar do profeta Eliseu, Muitos chegam a 

perguntar porque Deus permitiu que aqueles rapazes fossem 

mortos assim. Bem, amigo, A palavra Betel, significa Casa de 

Deus. Foi pela primeira vez mencionada por Abraão, e depois por 

Jacó. No tempo em que o reino foi dividido, o reino de Jeroboão 

ficou com Betel, onde levantou bezerros de ouro para serem 

adorados e ali havia uma escola de falsos profeas. Era uma 

imitação da escola dos profetas de Judá. Foi nesta atmosfera 

que os filhos de Betel foram educados. Eles eram profanos, e 

não tinham o conehcimento do verdadeiro Deus. Eram falsos 

religiosos, educados por falsos profetas. É uma incorencia. 

Aqui não se tratava de criacinhas que vieram insultar o 

profeta. Eram provavelmente jovens adultos. Se Eliseu tivesse 

cometido esta violência contra criancinhas, amaldiçoando-as, 

certamente ele estaria fora dos princípios de toda Bíblia. 

Teria cometido um ato que por hipótese alguma podería ser 

aceite por Deus. Seria a maior das crueldades. Pois Jesus 

disse: "Deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçais. Pois 

delas é o reino de Deus." De forma que Deus tem um amor e um 
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cuidado especial para com as criancinhas. Nós estamos lembrados 

daquele incidente que mostra o povo de Israel se rebelando 

contra o Senhor, deixando por incredulidade de entrar na terra 

prometida. Porém ali Deus declarou que já que o povo estava se 

recusando entrar na terra da promessa, então estariam 

condenados a não entrarem de forma alguma mais naquela terra, 

com excepção dos que tinham menos de 20 anos de idade. A 

palavra usada "rapazinhos" aqui não quer dizer que fossem 

meninos, garotos, adolescentes, e muito menos crianças. Esta é 

a mesma palavra que encontramos em I Reis l2: 8, onde é 

traduzida por jovem. Diz assim: "Porém, ele, Roboão, desprezou 

o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com 

os jovens que haviam crescido com ele e serviam." Então, não se 

tratava de crianças, de inocentes crianças. Eram jovens adultos 

talves com 20 anos de idade. esses rapazes zombaram do profeta 

Eliseu. Ridicularizam-no. Disseram: "Sobe, calvo. Sobe, calvo." 

Que quer dizer isto? Eles estariam a dizer, por outras palavras 

e desculpem as expressão, “desaparece careca” O apóstolo Pedro 

fala sobre o fim dos tempos, quando surgiram pessoas com esse 

mesmo espírito de zombaria, ridicularizando a Palavra de Deus. 

Hoje verifica-se um fenómeno muito triste que é; os livros que 

são muito lidos e os filmes mais vistos, são aqueles que 

procuram depressiar a pessoa de Jesus e tentar diminuir a 

verdade bíblica, chega-se ao ponto de se saber que as fontes 

que alimentaram o argumento são falsas, mas mesmo assim 
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continua a ser lido e visto por muitos que se dizem Cristãos. 

Mas não é de admirar Notemos a II Pedro 3:3 e 4: "Tendo em 

conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão 

escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as 

próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 

Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem 

como desde o princípio da criação." Cremos que já estamos vendo 

pessoas que estão zombando da Palavra de Deus, perguntando 

porque Cristo ainda não voltou, e assim escarnecem das Sagradas 

Escrituras. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 

esfriará. De forma que estes estudantes de Betel, não foram os 

únicos que insultaram a Palavra de Deus, nem os seus servos, os 

profetas ou pregadores. Onde há incredulidade, há rejeição à 

Palavra de Deus, há zombaria, e ódio, ao que Deus diz na Sua 

Palavra. Bem, amigo, agora vamos para o II Reis 3. Não há muita 

coisa que requeira comentário ou explicação. Nós iremos frisar 

alguns pontos que encontramos neste capítulo. Vamos ler os II 

Reis 3:1-3 Jorão, o filho de Acabe, começou o seu reinado sobre Israel enquanto corria 

o décimo oitavo ano do reinado de Jeosafá sobre Judá; reinou doze anos. A sua capital era 

Samaria. 2 Era uma pessoa muito má, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe, porque pelo 

menos deitou abaixo o pilar que a sua mãe erguera em honra de Baal. 3 Contudo aderiu ao 

pecado de Jeroboão, o filho de Nebate, que tinha levado o povo de Israel ao culto dos ídolos. 

Moabe revolta-se e entra em guerra contra Israel e Israel 

procura fazer aliança com Judá, e Os Exércitos de Judá e Israel 

caminham para a batalha e falta-lhes a àgua. Vamos ler agora a 
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partir do versículo 11: 11 Jeosafá perguntou: “Não há nenhum profeta do Senhor 

entre a nossa gente? Se houvesse, poderíamos saber o que fazer!” “Há Eliseu”, respondeu um 

dos oficiais do rei de Israel. E acrescentou: “Era o assistente de Elias”. 12 “Óptimo”, disse 

Jeosafá. “É o homem de quem precisamos.” E os três reis, de Israel, de Judá e de Edom foram 

consultar Eliseu. 13 “Não tenho nada a ver contigo”, disse Eliseu para o rei Jorão de Israel. 

“Vai ter com os falsos profetas do teu pai e da tua mãe!” Mas o rei respondeu: “Não. Porque 

foi o Senhor quem nos mandou até aqui para sermos destruídos pelo rei de Moabe!” 

14/15 “Juro pelo Senhor Deus que, se não fosse a presença aqui do rei Jeosafá, de Judá, eu 

não me incomodaria um bocadinho sequer contigo”, retorquiu Eliseu. “Tragam-me então 

alguém que toque a harpa.” Quando o músico começou a tocar, Eliseu recebeu a mensagem do 

Senhor: 16/19 “Manda o Senhor que façam covas em todo este vale seco. Não hão-de ver nem 

vento, nem chuva; mas este vale encher-se-á de água nas covas, e poderão saciar-se, tanto os 

homens como os animais! Mas isto é só o começo da minha intervenção. O Senhor vos 

tornará vitoriosos sobre as tropas de Moabe! Conquistarão o melhor das suas povoações 

mesmo as que são fortificadas e encherão de pedras todos os bons campos.” 20 Com efeito, no 

dia seguinte, por altura em que o sacrifício da manhã deveria ser oferecido, eis que apareceu 

água! Corria, vinda do lado de Edom, e em breve havia mesmo água por toda a parte. Bem, 

amigo, aqui temos os reis de Israel e de Judá, juntando-se para 

lutarem contra o rei de Moabe, que vinha sub julgar o reino de 

Israel. Os dois reinos divididos agora se juntam para lutar 

contra um inimigo comum, que é o rei de Moabe. Mas, como vemos, 

eles precisam de consular a Deus sobre o assunto. É Josafá que 

lembra a necessidade que têm de consultarem a Deus. E o profeta 

foi Eliseu, que realiza mais um dos seus milagres. Estavam sem 
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água, porém, o profeta Eliseu realiza assim mais um dos seus 

actos sobrenaturais, fazendo com que rios corressem diante 

deles. Eliseu não revela nenhuma simpatia pelo rei Jordão e faz 

questão de dizer que nenhuma atenção lhe daria, se não fosse 

Josafá, que era um rei bom, temente a Deus. Muitas bênçãos e 

favores materiais e sociais recebem os descrentes da parte de 

Deus por causa dos crentes que vivem os seus bairros, cidades e 

países. E não somente fez o profeta este grande favor, como 

também chegou a garantir a Judá e a Israel uma grande vitória 

sobre os moabitas. O que segue neste capítulo 3 é a derrota de 

Moabe e a vitória de Israel. O ponto realmente triste é o 

sacrifício feito por Mesa, rei de Moabe, do seu filho 

primogénito ao deus pagão sobre o muro da cidade, aquele filho 

que havia de reinar no seu lugar. E Israel voltou para a sua 

terra, indignado com esta atitude. Mas será que esta indignação 

teve algum reflexo positivo no sentido de os Israelitas se 

afastarem dos falsos deuses? Creio que não muito. Mas os 

Israelitas aqui paressen-se muito conosco por vezes à cristão 

que ficam indignados com a pedofilia e com toda a razão pois é 

um acto horrível, mas com uma grande naturalidade falam da 

pornografia homossexualidade como algo aceitável, ou na 

legalização da prostituição, até onde nos leva a nossa 

indignação com as aberrações, conseguimos perceber que a 

permissividade em determinadas áreas nos conduz a aberrações 

como as que o nosso país é confrontado actualmente, Chega de 
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posturas e discursos que não levam a nada é necessário que cada 

Cristão assuma a ética e a moral com coerência e se afaste da 

hipocrisia.   

Vamos agora ao II Reis 4, que fala sobre o profeta Eliseu e o 

azeite da viúva, mais um milagre realizado por este homem Deus. 

Vamos agora ao II Reis 4:1-7 Um dia a mulher de um do grupo dos profetas veio 

comunicar a Eliseu a morte do marido. Ele fora um homem que tinha amado o seu Deus, 

afirmava ela. Mas tivera de pedir emprestado algum dinheiro; e agora o credor exigia-o. Se 

ela não pagasse, o credor já dissera que viria tomar-lhe os seus dois filhos como escravos. 

2 “E que queres tu que eu faça?”, perguntou Eliseu. “Diz-me lá: que comida tens tu em casa?” 

“Nenhuma! Tudo o que eu tenho em casa é um jarro de azeite”, respondeu-lhe ela. 3 “Então 

vai pedir emprestadas muitas vasilhas e jarros, a casa dos teus vizinhos. 4 Volta para casa, 

fecha-te lá, com os teus filhos, e começa a encher todos esses recipientes, pondo-os de lado à 

medida que estiverem cheios.” 5/6 Ela assim fez. Os filhos iam-lhe trazendo os jarros e 

vasilhas; ela ia-os enchendo, uns após os outros. Em breve todos os recipientes ficaram 

cheios. “Tragam mais vasilhas”, disse aos filhos. “Já não há mais!”, responderam. E nessa 

altura, o azeite parou! 7 Quando foi contar ao profeta o que tinha acontecido, ele respondeu-

lhe: “Bom, agora vai vender o azeite e paga a dívida e ainda te ficará bastante dinheiro para 

viveres, com os teus filhos.” Eliseu não escreveu nenhum livro. Porém, os  

seus feitos são narrados neste livro de II Reis com mais 

frequência do que os actos dos reis. Ele representa o poder de 

Deus no meio do povo que havia se mantido fiel a Deus. Era um 

tempo de muita idolatria. Todo Israel se havia voltado para os 
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ídolos e deuses pagãos. Porém Eliseu colocou-se ao lado dos 

fiéis, como já temos notado em outras passagens.  

 

Ele aqui encontra esta pobre viúva completamente desprovida de 

alimento, pois tinha apenas uma botija de azeite em sua casa. O 

profeta mandou que ela tomasse emprestado todas as vasilhas 

possíveis e entrasse na sua casa e fechasse as portas, porque 

Deus iria fazer um grande milagre e o fez de fato, enchendo de 

azeite todas as vasilhas que foram postas dentro de casa. 

mandou o profeta que as portas fossem fechadas, porque os 

grandes feitos de Deus não tem finalidade de satisfazer a 

curiosidade dos homens. Agora ela recebe a ordem de vender todo 

aquele azeite para pagar as dívidas. Pois os credores estavam 

ameaçando-o de escravizar os seus filhos, caso não pagasse a 

dívida, como requeria a lei da época. E tudo foi pago. Uma das 

coisas que muitas vezes nos escraviza é as dívidas. 

Infelizmente o nosso país tem muitas famílias nessa situação 

foram contraindo dividas e empréstimos sem terem capacidade de 

pagar, e conduziu muitas famílias a uma situação de crédito mal 

parado. È necessário livra-se dessa situação o quanto antes. 

Como seria bom que as pessoas não corressem a traz do 

consumismo desenfreado que leva muitos a perder tudo o que tem. 

Talvez você percebe que está numa situação financeira aflitiva 

por erros que cometeu, ou por situações que lhe chegaram sem 

saber muito bem como. Peça a Deus sabedoria para gerir as sua 
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finanças, não acumule mais dividas, e vá pagando as que tem 

honre a Deus com os seu bens e Deus o socorrerá como fez com 

esta viúva.  

 

O que segue, prezado amigo, neste capítulo é outro milagre. 

Nasce uma criança a uma mulher que não tinha filho e seu marido 

já estava bem velho. Pelo poder da Palavra do profeta Eliseu, 

ela teve um filho. É uma história também comovente, porque 

quando o menino tinha uma certa idade, morreu de repente. E 

mais uma vez o profeta realiza um milagre, ressuscitando-o, com 

o poder da oração. E o menino volta completamente sadio para os 

braços da mãe, que agradece profundamente comovida ao profeta 

de Deus. Quanto devemos a Deus pela preservação da vida e da 

saúde dos nossos filhos. A ele devemos ser gratos, amigo.  

 

Seguem-se ainda neste capítulo dois milagres, que são 

aqueles em que o profeta torna a comida venenosa em comida boa 

e multiplica pão para cem homens, lembrando-nos assim os 

milagres de Jesus da multiplicação dos pães. Que estes milagres 

todos nos lembrem que o nosso Deus é poderoso para suprir as 

nossas necessidades físicas e espirituais e que é poderosos 

para solucionar os nossos problemas. No próximo programa 

continuaremos a ver a acção de Deus a traves dos seus servos. 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 
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DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 Terminou 12.44h 


