
Elisha Helps a Poor Widow

One day a widow came to the prophet Elisha 
and cried out, “My husband is dead. But he 
owed money to a man. Now that man is coming 
to take my two boys and make them his slaves!”

Eliseu aumenta o azeite da viúva

Uma viúva foi falar com o profeta Eliseu e disse: — O 
meu marido morreu e agora um homem a quem ele 
devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a 
fim de serem escravos, como pagamento da dívida.



“What can I do to 
help you?” Elisha 
asked. “Tell me, what 
do you have in the 
house?”

“Nothing at all, except 
a flask of olive oil,” 
she replied.

Eliseu respondeu: —Como 
posso ajudá-la? O que é que 
você tem em casa? 

— Não tenho nada, a não ser 
um jarro pequeno de azeite! 
— respondeu a mulher.



Elisha said, “Borrow as many empty jars as you 
can from your friends and neighbors. Then 
pour olive oil from your flask into the jars. Fill 
them, and put them in a separate place.”

Eliseu disse: — Vá pedir que os seus vizinhos lhe 
emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os 
seus filhos comecem a derramar azeite nas vasilhas. E 
vão pondo de lado as que forem ficando cheias.



So she did as she was told. Her sons kept 
bringing jars to her, and she filled one after 
another. Soon every container was full to the 
brim!

A mulher pegou o pequeno jarro de azeite e começou a 
derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos 
iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam 
cheias, ela foi e contou ao profeta Eliseu.



When she told the man of God what had happened, 
he said to her, “Now sell the olive oil and pay your 
debts, and you and your sons can live on what is left 
over.”

Aí Eliseu disse: — Venda o azeite e pague 
todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar 
dinheiro para você e os seus filhos irem 
vivendo.
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