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• Depois de três anos, quando a longa seca terminou, toda as pessoas 
ficaram bastante aliviadas.

• Mas quando Jezebel, a rainha, soube que todos os profetas de Baal, 
os quais ela havia favorecido, perderam suas vidas por causa de Elias, 
(um dos mais fortes) ela ficou furiosa e ordenou a seus criados que 
matassem Elias antes do fim do dia seguinte.

• Quando Elias ficou sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o sul.

• Depois de caminhar por uma longa distancia ele ficou cansado e 
sentou-se para orar.



• Elias: Meu querido Pai, não quero ser assassinado pelos criados de 
Jezebel.

• Por favo deixe-me morrer agora mesmo.

• Depois de orar a Deus para tirar sai vida, Elias deitou-se e dormiu.





2

• Enquanto estava dormindo, veio um anjo e conversou com ele.

• Anjo: Elias! Acorde e coma.

• Quando Elias abriu os olhos, ele viu um bolo pequeno e uma jarra de água 
perto da sua cabeça.

• Depois de comer e beber, Elias sentou-se novamente sonolento e o anjo 
falou com Elias.

• Anjo: Levante-se. Agora você precisa iniciar uma viagem longa, difícil e 
perigosa.

• Então Elias fez exatamente o que o anjo lhe disse para fazer.

• Quando comeu e bebeu a agua ele ficou cheio de energia para iniciar, a pé, 
sua longa viagem.
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• Depois de caminhar durante quarenta dias e quarenta noite, 
finalmente Elias chegou ao monte Horeb(Sinai).

• Essa era a mesmo montanha onde a muito tempo atrás Moises tinha 
recebido os mandamentos de Deus.

• Elias estava tão exausto que quando encontrou uma caverna nela 
entrou e dormiu novamente.

• Quando anoiteceu, Elias ouviu a voz de Deus.

• Deus: Elias! O que você esta fazendo aqui?
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• Elias: Eu trabalhei para Deus ao máximo que pude.

• Mas o povo de Israel matou todos os profetas que trabalharam para 
Deus.

• Agora sou o único que resta e mesmo assim estou quase para ser 
assassinado.

• É por isso que fugi para este lugar.

• Então Deus falou novamente com Elias.

• Deus: Elias, saia dai e fique em pé diante de mim na montanha.
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• Assim que Elias saiu da caverna, repentinamente começou um vento 
impetuoso que as montanhas começaram a se chocarem e a se 
destruírem.

• Houve em seguida um terremoto.

• Mas Deus não estava no terremoto.

• após o terremoto, acendeu-se um fogo mas Deus no estava no fogo.

• E então , quando o fogo se apagou, ouviu-se uma voz baixa.

• Quando Elias ouviu a voz ele cobriu seu rosto com seu manto e ficou 
na entrada da caverna.
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• Deus conversou com Elias

• Deus: Elias! O que você está fazendo aqui?

• Elias: Eu trabalhei para Deus ao máximo que pude.

• Mas o povo de Israel matou todos os profetas que trabalharam para 
Deus.

• Agora sou o único que resta e mesmo assim estou quase para ser 
assassinado.

• É por isso que fugi para este lugar.



• O senhor falou novamente com Elias.

• Deus: Volte para o mesmo caminho de onde veio e encontre um 
homem jovem cujo nome é Eliseu o qual trabalhará para mim como 
profeta para substitui-lo.
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• Então Elias saiu da caverna e voltou para a estrada de onde tinha 
vindo.

• Foi uma viagem longa e perigosa mas Elias continuou a caminhar 
como o Senhor lhe pediu.

• Enquanto Elias estava caminhando, havia um homem jovem lavrando 
o campo com doze juntas de boi.

• Achando que este poderia ser o jovem homem que o Senhor 
mencionou Elias atirou-lhe seu próprio manto para que ele soubesse 
que ele seria seu discípulo.

• Realmente esta homem jovem era Eliseu.



• Imediatamente Eliseu despediu-se de seu pai e de sua mão.

• Então seguiu Elias.
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• Certo dia, muitos anos mais tarde, Elias falou a Eliseu.

• Elias: Eliseu, preciso ir hoje a cidade de Belém.

• Por favor, espere aqui.

• Eliseu sempre fez tudo o que Elias lhe pedia, mas hoje ele estava diferente.

• Eliseu: Não mestre, eu irei junto com o senhor.

• Quando chegaram a Belém os profetas nesta cidade questionaram Eliseu.

• Profetas: Eliseu, você  sabe que o mestre esta esperando de você hoje?

• Eliseu: Sim, eu sei.





9

• Passando Belém, Elias e Eliseu chegaram ao rio Jordão.

• Para atravessar o rio Elias dobrou seu manto e levou ele a agua.

• Então as aguas do rio se separaram e ambos passaram para o outro lado do 
rio em terra seca.

• Quando eles chegaram ao outro lado Elias perguntou a Eliseu.

• Elias: Gostaria que eu fizesse alguma coisa por você?

• Eliseu: Mestre, eu gostaria que me desse o poder que você tem.

• Elias: Há apenas uma coisa que Deus pode dar-lhe.

• Se você orar sempre a Deus e seguir recebera de Deus o poder .

• Então, repentinamente...
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• ...Apareceram carros de fogo as quais passaram entre eles.
• Naquele momento Elias foi levado ao céu pelos carros de fogo.
• Quando Eliseu viu o que estava acontecendo gritou.
• Eliseu: Mestre, mestre.
• Meu senhor e mestre que foi enviado por Deus!
• Mas Elias não pode Mas Elias não pode mais ser visto.
• Assim que Eliseu começou a caminhar em direção ao rio, ele recolheu o 

manto de Elias que caiu do céu.
• Quando ele chegou ao rio e fez a mesmo coisa que Elias tinha feito as 

aguas separadas Eliseu atravessou pelas aguas separado=as e foi a cidade 
de Jerico.
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• O povo da cidade de Jerico começou a apelar a Eliseu.

• Povo: Esta cidade está localizada em um bom lugar para viver, mas a 
agua está ruim e as a bebemos ficamos doentes.

• As vezes ela está tão ruim que causa a morte as pessoas.

• Não sabemos o que fazer, por favor faça algo para nos ajudar.

• Eliseu respondeu-lhes.

• Eliseu: Traga-me uma bacia nova e coloque um pouco de sal nela.
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• Quando as pessoas trouxeram a bacia nova com o sal Eliseu foi até a 
fonte.

• As pessoas foram com ele e enquanto Eliseu lançava sal na agua 
falava.

• Eliseu: Eu purifiquei essa agua.

• Ela não está mais poluída.

• Agora vocês podem morar aqui sem preocupações.

• Eliseu recebeu de Deus o poder para ajudar as pessoas, e agora 
começa a fazer o trabalho de Deus substituindo Elias.


