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DEUS RESPONDE QUANDO MENOS SE ESPERA 
 
2 Reis 7 
 
Escrito em 26/6/2005 
Domingo 
 
ENTÃO disse Eliseu: Ouvi a palavra do SENHOR; assim diz o SENHOR: Amanhã, quase 
a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e duas medidas de cevada por um 
siclo, à porta de Samaria. -  Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu 
ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o SENHOR fizesse janelas no céu, poder-se-
ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. -  E 
quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para 
que estaremos nós aqui até morrermos? -  Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na 
cidade, e morreremos aí; e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, 
e passemos para o arraial dos sírios; se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, 
tão-somente morreremos. -  E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios; 
e, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. -  Porque o 
Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de 
um grande exército; de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou 
contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. -  Por isso se 
levantaram, e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus 
jumentos e o arraial como estava; e fugiram para salvarem a sua vida. -  Chegando, pois, 
estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram 
dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam; então voltaram, e entraram em outra 
tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. -  Então disseram uns para os 
outros: Não fazemos bem; este dia é dia de boas novas, e nos calamos; se esperarmos até à 
luz da manhã, algum mal nos sobrevirá; por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do 
rei. -  Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos 
ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos 
atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. -  E chamaram os porteiros, e o 
anunciaram dentro da casa do rei. -  E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: 
Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram; bem sabem eles que esfaimados 
estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da 
cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. -  Então um dos seus servos 
respondeu e disse: Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que restam aqui dentro (eis que são 
como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui; e eis que são como toda a multidão 
dos israelitas que já pereceram) e enviemo-los, e vejamos. -  Tomaram, pois, dois cavalos 
de carro; e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide, e vede.  
-  E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de 
aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora; e voltaram os mensageiros e o 
anunciaram ao rei. -  Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios; e havia uma medida 
de farinha por um siclo, e duas medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do 
SENHOR. -  E pusera o rei à porta o senhor em cuja mão se encostava; e o povo o 
atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei 
descera a ele. -  Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei dizendo: 
Amanhã, quase a este tempo, haverá duas medidas de cevada por um siclo, e uma medida 
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de farinha por um siclo, à porta de Samaria. -  E aquele senhor respondeu ao homem de 
Deus, e disse: Eis que ainda que o SENHOR fizesse janelas no céu poderia isso suceder? E 
ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. -  E assim lhe 
sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e morreu. 
 
 

�� Deus sempre ouve o clamor de seus servos; 
�� A resposta final é sempre de Deus; 
�� A luta precede a vitória. 

 
QUE LIÇÃO PODEMOS APRENDER COM OS QUATRO LEPROSOS? 

 
Eram homens rejeitados pela sociedade e viram ali a oportunidade de possuírem bens 
materiais; 
 
A primeira atitude de defesa deles foi seu egoísmo ( o egoísmo é uma grande barreira que 
nos separa de Deus) 
Vejamos Atos 2. 42 – “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações”. 
 
Mas eles reconheceram seu egoísmo, o erro que estavam cometendo (Reconhecer o erro é o 
primeiro passo para uma verdadeira conversão). 
 
Um coração arrependido recebe a misericórdia de Deus ( Temos como exemplo o bom 
ladrão) 
 
Eles viram que era preciso ajudar aquele povo que estava morrendo. 
Ter amor e compaixão pelo semelhante é um mandamento divino. 
 

QUE LIÇÕES PODEMOS APRENDER COM O PORTEIRO 
 
Os que escarnecem de Deus e de seu poder sempre levarão a pior (John Lennon, titanic, 
Tancredo Neves, a moça do carro que disse que o lugar de Deus era no porta malas do 
carro) 
 
As profecias do Senhor acontecem e Deus transforma o impossível em possível. 
Os profetas de Deus nunca erram, acertam em 100%. 
 
Aqueles que não acreditam na Bíblia pagarão um preço alto durante a tribulação. 
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QUE LIÇÕES PODEMOS APRENDER COM O REI JORÃO 
 
O rei Jorão creu que Deus cumpriria sua palavra, seja lá de que maneira fosse;  
E ele se humilhou na presença de Deus. 
 

O rei deu ouvidos aos leprosos ( sinal de um coração contrito, humilhado e sedento de um 
milagre de Deus.) 

E como ele creu, recebeu a bençao. 

Irmãos, Deus é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Lembram-se do 
centurião de cafarnaum.  

Mateus 8. 5-10 “E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, 
rogando-lhe, -  E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente 
atormentado. -  E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. -  E o centurião, respondendo, 
disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma 
palavra, e o meu criado há de sarar. -  Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho 
soldados às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao 
meu criado: Faze isto, e ele o faz. -  E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o 
seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé”. 

Em Mateus 7. 7-8 está escrito: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-
se-vos-á.  Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-
se-lhe-á.” 

Deus é verdadeiro, não é homem para que minta, é fiel. Em apocalipse 19. 11 temos: “ E vi 
o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e 
Verdadeiro; e julga e peleja com justiça”. 

Somente creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. 

Apocalipse 3. 7 “  -  E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é 
santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha, 
e ninguém abre”. 

CREIA NA SUA VITÓRIA! 

 

 
 
 


