
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Vasilhas, Azeite e Milagre 
 

2 Reis 4:1-7 
 

Introdução: 2 Reis 4:1-7 relata um dos milagres realizados pelo profeta Eliseu. Conta a história 
que certa mulher procurou o profeta dizendo que seu marido estava morto e havia deixado 
dívidas que seriam saudadas com a escravidão dos seus dois filhos. O credor estava à sua porta 
para levar o que ela tinha de mais precioso, os seus filhos. Diz a Bíblia que a partir de uma 
botija de azeite, Deus realizou um tremendo milagre multiplicando o azeite que pôde ser 
vendido para pagar a dívida, e o restante do dinheiro ainda deu para sustentar aquela família 
por um bom tempo. 

 
Este drama mostra como a opressão pode nos escravizar. Aquela mulher estava oprimida com 
a possibilidade de perder os seus dois filhos. É interessante observar que eles seriam levados 
como escravos. Todavia, aquela mulher já estava escravizada pela opressão. Os seus filhos não 
se tornaram escravos, Deus fez um milagre, mas a sua mente estava presa pelo terror.  
Quantas vezes nos tornamos escravos dos nossos pensamentos e vivemos aterrorizados por 
possibilidades. Coisas que ainda estão no futuro, que não aconteceram, e muitas vezes nem 
vão acontecer, roubam a nossa paz, tiram a nossa alegria e consomem a nossa força. 

 
No estudo dessa semana, nós destacaremos alguns aspectos que pontuaram esse milagre. Não 
temos a pretensão de criar aqui uma fórmula infalível para que milagres aconteçam, porém, 
queremos alimentar a nossa fé destacando princípios da Palavra de Deus que estão contidos 
nesse episódio. 

 
1. O milagre a partir do que eu tenho – no versículo 2, Eliseu pergunta para a mulher aflita se ela 

tinha alguma coisa em casa. A princípio, ela diz que não tem nada, mas logo em seguida 
lembra-se que tinha uma única botija de azeite. Dois pontos devem ser ressaltados aqui. 
Primeiro, é que a opressão nos faz acreditar que não temos nada que possa resolver o nosso 
problema. Num primeiro momento, a mulher diz que não tem nada, porque uma botija de 
azeite parece insignificante para quem tem uma dívida enorme. Por isso, não damos valor às 
coisas que temos, mas elas são importantes e significativas para Deus e a partir delas Ele pode 
realizar grandes milagres. Lembre-se que você está vivo, você tem uma vida para oferecer a 
Deus. Você tem saúde, tem um corpo, você tem muitas coisas que parecem não ser suficientes 
para resolver os seus problemas. Todavia, é a partir delas que o milagre vai acontecer.  

 
Segundo, temos que entender que o milagre é resultado de uma oferta, de uma entrega. João 
6 diz que Jesus alimentou uma multidão de quase cinco mil homens, sem contar mulheres e 
crianças. Veja que o milagre de Jesus obedeceu ao mesmo princípio do milagre de Eliseu. Um 
rapaz trouxe ao Senhor cinco pães de cevada e dois peixinhos e com isso Jesus fez com que 
uma multidão fosse saciada. Deus faz  milagres quando entregamos o que temos, ainda que 
pareça pouco. Portanto, vá buscar a sua botija de azeite e o milagre acontecerá. 

 
2. O milagre a partir da intimidade – em segundo lugar, no verso 4, Eliseu diz que a viúva e seus 

filhos deveriam ir para a casa, fechar a porta, e derramar o azeite da botija em todas as 
vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Veja que o milagre aconteceu na intimidade de um lar. 
Só a mulher e seus dois filhos é que presenciaram aquela maravilha. Devemos considerar que 
milagres também acontecem quando deixamos o mundo lá fora para buscar o favor de Deus. 
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Quando fazemos da sala da nossa casa um altar para Ele, um lugar onde derramamos a nossa 
alma.  

 
Jesus, em  Mateus 6:6, diz que “quando orarmos, devemos entrar no nosso quarto, fechar a 
porta, e orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto, nos recompensará”.  
Repare que o princípio ensinado por Jesus é o mesmo ordenado pelo profeta Eliseu à viúva 
dessa história. Assim sendo, busque a intimidade com o Senhor, derrame-se na presença dele, 
deixe o mundo e os vizinhos lá fora, e, certamente, você alcançará o seu favor. 

 
3. O milagre a partir da aliança – em terceiro lugar, destacamos a aliança que o marido da viúva 

tinha com o profeta. O verso 1 diz que o marido dela era discípulo. Quando ela vai atrás de 
Eliseu, a base da sua reivindicação foi a aliança que o seu marido tinha com o profeta e a sua 
conduta correta. Ela diz ao profeta Eliseu: “Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele 
temia ao Senhor”. Ele havia morrido, mas o compromisso de Eliseu continuou vigorando com 
os seus familiares.  

 
Entenda que a aliança que fazemos uns com os outros, com base na aliança maior que temos 
com o Senhor Jesus, é princípio de bênção. Portanto, não podemos ser autônomos no reino de 
Deus, e muito menos viver isolados uns dos outros. Estar juntos, prestar contas, compartilhar a 
vida, e tantos outros aspectos decorrentes da aliança, fará com que sejamos abençoados. 
Jamais se esqueça que Deus lhe chamou para ser um discípulo, e os que são discípulos serão 
abençoados. 

 
4. O milagre a partir da obediência – em quarto lugar, destacamos a obediência da viúva a tudo 

o que foi dito pelo profeta. Ela fez tudo segundo os comandos de Eliseu. Repare que o texto 
não fala de fé; em momento algum a Bíblia diz que ela creu no profeta. Porém, entendemos 
que ela obedeceu o profeta sem questionar nada do que foi ordenado por ele. Muitas vezes, 
nos falta uma fé mais elevada para conquistar determinados objetivos. É nesta hora que, ainda 
que não consigamos crer, devemos obedecer e fazer exatamente como Deus nos mandou 
fazer. Quando não conseguimos crer, mas obedecemos, o milagre acontece, porque a 
obediência precede a bênção. (2 Cr 20:20) 
 


