
Eliseu foi o mensageiro de Deus nos momentos certos:

Certa vez, quando Eliseu ficou em Jericó, alguns homens lhe disseram que a
cidade tinha problemas – a água não era boa e a terra era improdutiva. Eliseu
pediu que os homens colocassem sal em uma tigela e ele foi até a nascente e
jogou o sal ali. Então, ele disse ao povo que Deus havia purificado a água e a
terra não era mais improdutiva.

Outra vez, quando não havia água no deserto, Israel foi guerrear contra Moabe.
Os soldados israelitas e os seus animais estavam com muita sede. Eliseu falou aos
homens que Deus havia mandado cavar buracos no vale. Ele disse que não haveria
vento nem chuva, mas os buracos se encheriam de água para eles. Ele também
disse que Deus lhes daria a vitória na batalha contra os moabitas. Deus fez um
milagre

Eliseu disse a Naamã que Deus o curaria de sua lepra se ele se lavasse sete
vezes no rio Jordão. E Deus fez exatamente conforme tinha prometido

PONTOS FORTES 

•  Assim como Elias, Eliseu entendeu o milagroso poder de Deus. Depois que

    Elias subiu ao céu num redemoinho, Eliseu pegou a sua capa e parou à

    margem do rio Jordão. Quando ele bateu a capa nas águas, elas se abriram

    e Eliseu atravessou o rio.

•  Eliseu era gentil e compassivo. Ele tentou ajudar o povo de Deus. Deus usou

    Eliseu para ressuscitar um menino morto
 

A AMIZADE DE ELISEU COM DEUS

•  Eliseu amava o Senhor. Ele passou muitos anos se preparando para servi-Lo.

   Esse preparo o ajudou a despertar a sua fé mais tarde em sua vida. Um dia,

   Deus salvou Eliseu e os seus amigos quando tomaram um caldo venenoso. Deus

   mostrou o Seu poder de operar milagres, purificando esse caldo.
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•  Deus falou com o profeta Elias no Monte Sinai. Deus lhe disse

  para ungir Eliseu para ser profeta para um dia tomar o seu lugar.

  Então, a partir daquele momento, o trabalho de Elias era treinar

  Eliseu.

•  Eliseu estava arando a terra com muitos bois. Quando Elias o
  encontrou, ele colocou o seu manto sobre Eliseu. Este gesto foi

 para mostrar o chamado de Eliseu para servir a Deus como profeta.

•  Eliseu se despediu do seu pai e da sua mãe. A partir desse
  momento, ele seguiu Elias para que pudesse servi-lo e aprender

  com ele.

“[Eliseu] foi à nascente, jogou o sal ali e disse: "Assim diz o Senhor:
‘Purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará

a terra improdutiva’ ". - 2 Reis 2:21 (NVI)

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas
o Senhor do meu coração hoje.
Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


