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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 A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 Caro amigo, hoje vamos estudar o capítulo 6 do segundo 

livro de Reis. No último programa falamos de Naamã, o 

comandante do exército da Síria, que era leproso, apesar de ser 

um herói de guerra muito conceituado no meio do povo. É a velha 

história de sempre: O homem é muito bom e tem imensas virtudes, 

mas tem este ou aquele defeito. Todo mundo tem um "mas" para 

lhe dificultar a vida. Naamã tinha tudo para ser um homem 

feliz, mas tinha o problema da lepra. Mas, Naamã levou o seu 

problema a Eliseu, o homem de Deus. Quando chegou a Israel, 

Naamã ficou indignado porque o profeta não saiu de sua casa 

para o receber com honrarias, ele o grande e conceituado 

comandante da Síria. Mas tarde teve dúvidas e pôs em causa o 

método de cura proposto por Eliseu de mergulhar sete vezes no 

rio Jordão. É muito estranho que um homem leproso ainda se dá 

ao luxo de escolher a maneira correcta de ser curado. Naamã 

criticou Eliseu porque achava que na sua terra havia rios 
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melhores do que o Jordão. Finalmente, aconselhado pelos seus 

oficiais, para quem a proposta de Eliseu apesar de ser muito 

simples não queria dizer que não desse resultado, foi até ao 

Jordão e mergulhou sete vezes como lhe tinha dito o profeta. 

Resultado: Ficou completamente curado. Depois disso Naamã foi a  

casa do profeta para lhe agradecer e oferecer presentes, os 

quais Eliseu recusou, por considerar que as bênçãos de Deus não 

podem ser compradas nem trocadas por coisas materiais. Desta 

forma o comandante do exercito sírio foi curado da lepra do 

corpo e da lepra do coração, ou seja, da sua falta de fé no 

Deus Todo Poderoso. Naamã saiu transformado física e 

espiritualmente de Israel, afirmando que jamais e em tempo 

algum se dobraria diante de um deus que não fosse o Deus de 

Israel que o tinha curado. Este acontecimento importante na 

vida deste comandante foi devido ao testemunho de uma menina 

escrava que estava em sua casa, trabalhando com sua esposa. 

Esta menina tinha sido capturada pelas forças sírias numa das 

muitas invasões contra Israel; Mas apesar de estar longe da sua 

terra natal a sua fé manteve-se firme e o seu coração foi capaz 

de amar, a ponto de dar testemunho do Deus em quem ela cria e 

que acreditava que poderia curar o seu senhor enfermo. E ainda 

hoje a Bíblia ordena aos seguidores de Cristo a proclamarem a 

todos os cantos da terra, que Deus pode eliminar da vida do 

pecador o problema que afasta o homem de Deus: O pecado. Basta 

que o homem tenha fé viva em Deus e obedeça a Sua Palavra, como 
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fez Naamã, cumprindo integralmente o que o profeta, em nome de 

Deus, lhe tinha mandado fazer.  

 O II de Reis 6 que vamos hoje estudar é também rico em 

verdades espirituais para a nossa vida. Vamos então ler II Reis 

6:1-7 "Um dia o grupo dos profetas veio ter com Eliseu: “Como estás a ver, as nossas 

dependências são muito acanhadas. Achas que podemos ir até ao Jordão e construir ali 

melhores alojamentos?” “Acho que sim; podem ir.” 3 “Por favor, vem connosco”, pediu-

lhe um deles. “Pois sim”, respondeu Eliseu. 4/5 Quando chegaram ao Jordão, 

começaram a cortar madeira; mas a certa altura o ferro de um machado caiu ao rio. 

“Oh, senhor”, exclamou ele, “era emprestado!” 6 “Onde foi que ele caiu?”, perguntou o 

homem de Deus. O jovem mostrou-lhe o sítio; Eliseu cortou um pedaço de madeira e 

lançou-o à água; o ferro do machado veio ao de cima e ficou a flutuar! 7 “Vai apanhá-

lo”, disse-lhe o profeta. E assim o recuperou." Neste incidente muito 

interessante notemos antes de mais que a iniciativa de cortar a 

madeira para ampliar o seminário dos filhos dos profetas foi 

dos próprios estudantes. Os discípulos dos profetas disseram a 

Eliseu que o lugar em que habitavam era estreito demais. O 

profeta aceitou a ideia e deu o seu apoio. Quando um dos jovens 

derrubava uma árvore, o machado, que era emprestado, caiu a 

água e desapareceu. O jovem ficou bastante  preocupado e pediu 

a ajuda do profeta. Conhecendo a preocupação do jovem, pois o 

machado não era seu, tinha sido emprestado, Eliseu operou um 

milagre, fazendo com que o machado de ferro flutuasse na água e 

fosse recuperado. Isto nos ensina que Deus também está 
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interessado nos pequenos problemas da nossa vida. Muitos acham 

que Deus só se preocupa com os grandes problemas da humanidade 

e não está interessado no indivíduo. Outros pensam que Deus não 

está interessado em coisa nenhuma neste mundo e que esta 

sentado num lugar distante sem querer saber do que acontece 

aqui na terra. Os mais cépticos acham que Deus não existe e que 

estamos entregues a nossa própria sorte, que é determinada 

pelas nossas decisões e opções. Qualquer um destes conceitos 

acerca de Deus estão totalmente errados pois a Bíblia nos 

mostra um Deus que está profundamente interessado em cada um de 

nós e em cada assunto relacionado com a nossa vida. Deus 

conhece todos os detalhes da vida de cada ser humano. Cristo 

disse que nem um pássaro minúsculo como o pardal cai por terra 

e que uma folha de uma arvore não cai ao chão sem a permissão 

de Deus, quanto mais o ser humano que foi criado a imagem e 

semelhança de Deus. Deus sabe o número de todos os cabelos da 

nossa cabeça. Deus conhece os pormenores da vida de cada 

pessoa. Nós estamos nas mãos de Deus e dependemos dele. O 

apóstolo Paulo disse: "Nele, em Deus, nós existimos, vivemos e 

nos movemos." Na história que estamos a estudar vemos que  

Deus, através do seu servo Eliseu, restitui ao jovem 

trabalhador o machado que tinha caído a água, o que lhe trouxe 

grande alegria e alívio. Podemos confiar em Deus para dar 

resposta a todos os nossos problemas. Quando temos fé, quando 
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oramos e procuramos glorificar o nome de Deus, somos assistidos 

pelo Senhor de forma maravilhosa.  

Prosseguimos a leitura a partir do II Reis 6: 8 "Numa 

altura em que o rei da Síria estava em guerra contra Israel, aquele monarca disse para 

os seus chefes militares: “Vamos mobilizar as nossas tropas”, e deu-lhes indicações 

quanto ao processo e ao local de concentração. 9 Imediatamente Eliseu avisou o rei de 

Israel: “Não te aproximes do sítio de tal” — o local de acampamento das tropas sírias — 

“porque os sírios estão a planear mobilizar ali o seu exército!” 10 O rei mandou uma 

estafeta espiar se era assim como Eliseu dizia. E era verdade. Ora isto aconteceu não 

uma só vez, mas em várias ocasiões. O profeta salvou dessa forma, repetidas vezes, o 

monarca de um 

desastre militar. 11 O soberano sírio estava atónito. Chamou os seus chefes militares e 

perguntou-lhes: “Quem é que nos anda a trair? Quem é que faz saber ao rei de Israel os 

nossos planos?” 12 “Não somos nós, senhor”, respondeu um deles. “É o profeta Eliseu 

que comunica ao rei de Israel até aquilo que dizes na intimidade do teu quarto de 

dormir!” 13 “Vão já ver onde é que ele se encontra para que mande soldados que o 

tragam cá”, exclamou o rei. E vieram dizer-lhe: “Eliseu está em Dotã.” Antes de 

prosseguirmos com a leitura desta interessante passagem, 

paremos um pouco por aqui, para uma ligeira reflexão. Israel 

aqui não podia ter um espia melhor do que Eliseu. Mas não 

podemos dizer que Eliseu era espia do rei. Eliseu estava a 

serviço de Deus e não a serviço do rei, apesar de as vezes, 

quando Deus permitia, servir também ao rei de Israel. Aqui 

Eliseu aconselha o rei a não passar por determinados lugares 
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onde as forças sírias estavam acampadas e emboscados contra 

Israel. O rei da Síria achou que tinha espias judeus entre os 

seus soldados que informassem a Israel as tácticas sírias. Mas 

não havia traidores no seu meio. Era o próprio profeta Eliseu 

que através de Deus via tudo o que se passava nas forças 

inimigas. Ele sabia até os pensamentos mais íntimos do rei da 

Síria. Esta capacidade de Eliseu não pode ser confundida ou 

equiparada a qualquer força mental que o homem eventualmente 

tenha nem mesmo atribuída aos espíritos maus. O profeta era um 

homem de Deus e era um instrumento de Deus para realizar 

maravilhas no meio do seu povo Israel.  

O resto da história, a partir do II Reis 6:l4 é ainda mais 

impressionante: "Então uma noite o rei da Síria enviou um grande exército com 

muitos carros e cavalos cercar a povoação. Quando o criado do profeta se levantou de 

manhã cedo no dia seguinte e saiu de casa, havia tropas, cavalos e carros por toda a 

parte. “Ai, meu senhor, que vamos fazer agora?” gritou ele para Eliseu. 16 “Não tenhas 

medo, porque os que estão connosco são muito mais numerosos do que todos eles 

juntos!” Aqui temos uma prova clara do poder de Deus e da sua 

protecção ao seu povo. As forças espirituais de Deus estão 

escondidas dos olhos e da percepção dos crentes fracos e dos 

inimigos do povo de Deus. O rei da Síria mandou prender o 

profeta Eliseu por causa das informações que ele dava ao rei de 

Israel. Os soldados foram a Dotã e cercaram a casa de Eliseu, 

que ficava um pouco distante da cidade de Samaria. 

Aparentemente era fácil apanhar o profeta porque não havia 
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exército nenhum de Israel em Dotã que o protegesse. Mas o 

profeta não precisava da protecção humana pois tinha a 

protecção de Deus. Os sírios chegaram à Dotã e colocaram as 

suas tropas, cavalos e carros em redor da pequena cidade. Pela 

manhã, o servo de Eliseu se levantou para trabalhar, e saindo 

viu o sol reflectir sobre as armas e armaduras sírias. O jovem 

nem podia acreditar. Era um ataque dos inimigos. Correu a 

avisar o profeta. O pânico e o desespero diante das situações 

difíceis da vida ou diante dos problemas ou ameaças revelam a 

nossa imaturidade espiritual que nos leva a agir como se o 

mundo estivesse acabando ou como se Deus não existisse. Diante 

do medo do rapaz o profeta manifestou uma grande confiança e 

dependência de Deus com palavras de conforto e de fé. Não havia 

nada a temer. O moço via apenas as forças inimigas que podiam 

ser vistas com os olhos físicos, mas não via as forças 

espirituais que eram maiores do que as forças sírias. Deus está 

connosco a cada instante. Cada crente tem ao seu lado poderes 

espirituais tão grandes e tão poderosos que nem os exércitos de 

todos os povos reunidos os poderiam vencer. Deus está connosco 

e Ele é o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo diz: "Se Deus 

é por nós, quem será contra nós?” Lutero disse também: "Um com 

Deus é maioria." Por isso não devemos temer! 

O que os outros nos dizem sobre Deus e sobre a sua Palavra é 

bom e bonito. Mas o melhor é quando nós mesmos experimentamos  

as bênçãos espirituais de que os outros nos falam. Cada pessoa 
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precisa ter a sua própria experiência com Deus. Precisa de ter 

a sua própria visão do mundo espiritual dada por Deus. Eliseu 

estava tranquilo diante das forças inimigas porque via também 

as forças de Deus que o protegiam. Enquanto o seu servo se 

desesperava Eliseu estava calmo e procurava confortar o seu 

servo. Mas Eliseu sabe que é preciso que seu ajudante tenha uma 

visão de Deus para que se possa tranquilizar. Por isso o 

profeta fez uma oração a Deus para que se abrissem os olhos do 

seu moço. II Reis 6: l7: "Eliseu fez então a seguinte oração: “Senhor, abre-

lhe os olhos para que veja!” E o Senhor abriu os olhos do moço, que pôde ver cavalos e 

carros de fogo por todo o lado na montanha."  Que visão linda e 

reconfortante. A realidade espiritual estava diante dele: 

Forças super potentes dos exércitos celestiais cercavam a casa 

do profeta. O moço estava diante de um mundo novo que não 

conhecia anteriormente. Estava diante de uma dimensão 

espiritual no nosso próprio mundo. Aquele moço que estava 

acostumado a ouvir e a ver os milagres que Eliseu realizava, 

nunca pensara ver com os seus próprios olhos os factos 

incontestáveis do mundo espiritual. Nunca devemos duvidar nem 

deixar de crer nos recursos de Deus e nos seus exércitos 

poderosos. Deus reina e domina sobre os homens. Deus está 

connosco presente em cada dia.  

Vamos ler agora a partir do II Reis 6: l8: "Quando o exército 

sírio avançou sobre eles, Eliseu orou: “Senhor, peço-te que os cegues”. E assim foi. 19 

Eliseu foi ao encontro deles: “Vieram por caminho errado; não é esta a povoação que 
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vos interessa. Venham comigo e levar-vos-ei ao homem que procuram.” E conduziu-os a 

Samaria! 20 Assim que chegaram Eliseu orou de novo: “Senhor, abre-lhes os olhos 

agora para que vejam”. O Senhor assim fez, e os soldados constataram que estavam em 

Samaria, a capital de Israel! 21 O rei de Israel, ao vê-los, gritou para Eliseu: “Oh, 

senhor, mato-os? Mato-os?” 22 Eliseu respondeu: “De maneira nenhuma! Iríamos 

matar prisioneiros de guerra? Dá-lhes de comer e de beber, e manda-os embora.” 23 O 

rei preparou-lhes uma grande festa, e depois deixou-os irem ter com o seu rei. Após isso, 

os comandos sírios suspenderam as investidas sobre a terra de Israel." O profeta 

orou para que os inimigos ficassem cegos e fossem guiados de 

Dotã até Samaria. Chegando lá o profeta orou para que se 

abrissem os seus olhos e vissem onde estavam. Podemos calcular 

que estes homens devem ter ficado com muito medo: Sentiram de 

repente um poder sobrenatural sobre eles e contra eles, tinham 

ficado cegos e agora os seus olhos se abrem exactamente na 

capital de Israel. Esperavam ser fulminados pelo poder das 

tropas de Israel. O rei israelita queria matá-los imediatamente 

mas foi impedido pelo profeta que disse o rei não os poderia 

ferir pois eles não eram seus prisioneiros mas prisioneiros do 

próprio Deus. E que preparassem para estes inimigos capturados 

por Deus, um banquete para servi-los. E assim foi feito. 

Encontramos aqui uma página do evangelho, podemos dizer assim, 

que diz que o crente deve alimentar os seus próprios inimigos, 

ensino de Cristo.  
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Vamos ler a secção a partir do II Reis 6: 24: "Mais 

tarde, contudo, o rei Ben-Hadade da Síria mobilizou todo o seu exército e atacou 

Samaria. Como resultado houve uma grande fome na cidade, e passado algum tempo a 

cabeça de um jumento chegou a custar mesmo um quilo de prata, e meio litro de esterco 

de pomba era vendida por uma moeda de prata! 26 Um dia em que o rei de Israel ia 

andando sobre a muralha da cidade, uma mulher chamou-o: “Ajuda-me, ó rei, meu 

senhor!” 27/29 O rei retorquiu: “Se não for o Senhor Deus que te ajude, que poderei eu 

fazer por ti? Não tenho nada, nem para comer nem para beber, que te possa dar. Mas, 

afinal, de que é que te queixas?” Ela respondeu: “Aqui esta mulher propos-me que 

comêssemos num dia o meu filho e no outro o dela. Então cozinhámos o meu filho e 

comêmo-lo. Mas no dia seguinte, quando lhe disse: ‘Dá cá o teu filho para que o 

cozinhemos’, ela escondeu-o.” 30 Quando o rei ouviu isto, rasgou a roupa que tinha 

vestida. Aconteceu até que o povo que ali estava, perto da muralha, a ver a cena, 

reparou que o soberano trazia vestido junto ao corpo roupa interior feita de saco." Que 

história triste e repugnante. A que ponto chegou a cidade de 

Samaria, sendo sitiada pelo terrível inimigo sírio. Mas Deus 

permitiu que tudo isto acontecesse: Era o julgamento do Senhor 

porque o povo vivia em pecado.  

No próximo programa iremos ver como Deus salvou esta 

cidade dos inimigos e da terrível fome em que viviam. ATÉ LÁ 

FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  

Terminou 15.10h 


