Eliseu e a Sulamita
Conta a história de uma senhora que acolhe em sua casa um homem de Deus
chamado Eliseu.
E Deus manifesta a sua graça concedendo aquela mulher um filho.
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IMAGEM

Imagem do terraço, de um
quarto com uma cama, uma
mesa, uma cadeira e um
candeeiro. E na janela um
menino que fala:
Imagem
de
Eliseu
caminhando pelas ruas de
Sunan e encontra a
Sulamita, uma senhora rica
que o convida para comer
em sua casa.
Imagem dos três fazendo a
refeição, a mulher, o
esposo e Eliseu .
Eliseu agradece a refeição
e se despede.
Imagem novamente da
mesa e somente o marido e
a esposa conversando

DIALOGO

Dialogo
Filho da Sulamita: Olá eu sou o filho da sulamita, sou um milagre e
vocês vão descobrir o porque. Tudo aconteceu assim:
Dialogo
Sulamita: Eliseu, venha comer em minha casa!
Eliseu: Obrigado pelo convite, eu aceito sim
Dialogo
Eliseu: Mais uma vez eu agradeço a hospitalidade.
Dialogo
Esposa: Tenho observado que este homem é um santo homem de
Deus
Esposo: Sim, é verdade
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Esposa: Façamos para ele, no terraço um pequeno quarto de
alvenaria, onde colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e
um candeeiro.
Assim quando vier a nossa casa, poderá acomodar-se ali.
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Imagem de Eliseu já neste
quarto e ao lado dele seu
servo Giezi ele fala:

Dialogo
Eliseu: Por favor chame para mim a Sulamita.
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Giezi sai do quarto a
procura da Sulamita que
esta se ocupando com a
leitura de um livro. O servo
a chama
A Sulamita levanta e vai
junto com ele até esse
quarto onde esta Eliseu

Dialogo
Giezi: Por gentileza, Eliseu quer falar contigo
Dialogo
Eliseu: Você nos recebe tão bem, o que queres que façamos por ti?
Podemos te recomendar ao rei

Sulamita: Vivo em meio ao meu povo, senhor não é necessário!
Novamente Eliseu e seu Dialogo
servo ficam sozinho no
quarto e Eliseu pergunta ao Eliseu: O que nós poderíamos fazer por esta mulher?
seu servo
Servo: Ela não tem filhos e seu marido já é velho.
Então Eliseu manda
Dialogo:
chamar novamente a
Sulamita e diz:
Eliseu: Daqui a um ano, neste tempo, estarás com um filho nos
braços
Imagem
da
Sulamita Dialogo
assustada e diz:
Sulamita: Não, meu senhor, homem de Deus, não engane a tua
serva.
Imagem da mulher grávida
e logo após a imagem já de
um menino
Imagem do menino junto
com o pai nos campos e o
menino começou a se
queixar. Um dos servos o
leva para casa
Imagem do servo chegando
em casa com o menino e a
mãe correndo ao seu
encontro

Dialogo
Menino: Ai Pai esta doendo minha cabeça!!
Pai: Meu filho vá para a casa e descanse um pouco
Dialogo
Mãe: O que aconteceu com o menino? Ele parece fraco
Servo: Reclamou ao senhor que sua cabeça doe e ele me mandou
traze-lo a ti
Dialogo

Nessa hora o menino cai
nos braços da mãe e morre.
Ela o pega nos braços e
Mulher: Preciso de um servo e de um jumento...
leva até o quarto do terraço
onde Eliseu costumava
Esposo: Onde você vai com essa pressa toda?
hospedar-se. Depois manda
chamar seu marido e fala:
Mulher: Preciso encontrar urgente o homem de Deus

15

16

17

18

19

20

Ela selou a jumenta e
ordenou ao servo que ia
com ela:

Dialogo

Imagem do monte Carmelo
e a chegada deles até
Eliseu. Quando Giezi a viu
sai correndo ao seu
encontro e perguntou

Dialogo

Quando ela chegou até
Eliseu abraçou os seus pés,
Giezi chegou para retira-la
mas Eliseu disse:

Dialogo

Mulher: Não me faça demorar pelo caminho, temos que chegar
rápido ao Monte Carmelo.

Giezi: Esta tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido?
Sulamita: Sim esta tudo bem

Eliseu: Deixa-a, sua alma esta amargurada

E a mulher falou

Mulher: Porventura eu pedi um filho ao senhor? Não te falei que não
me enganasses?

Eliseu se dirigiu ao servo e
falou:

Eliseu: Veste-te, toma o meu bastão em tuas mãos e vai. Poe o meu
bastão sobre o rosto do menino.

A Mãe do menino fala:
Imagem do Giezi correndo
a frente e chegando na casa
colocou o bastão sobre o
rosto do menino e nada
aconteceu.

Mãe: Pela vida do Senhor e pela tua vida te juro, não te deixarei!
Dialogo

Ao descer as escadas
encontra Eliseu e fala
Eliseu sobe até o quarto e
vê o menino estendido na
cama, ele entrou, fechou as
portas e orou ao Senhor,
depois aproximou-se da
cama, estendeu-se sobre o
menino como que
aquecendo, depois
começou a andar de um
lado para o outro no quarto
Depois aproximou –se de
novo do menino e estendeu
a mão sobre ele.
O menino começou a

Giezi: O Menino não dispertou

Dialogo
Eliseu: Senhor, Rei dos Rei devolve a vida a esta criança...
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espirrar sete vezes e abriu
os olhos
Eliseu chamou seu servo e
disse:

Dialogo
Eliseu: Chama a mãe do menino, por favor

Quando a mulher chegou
Eliseu disse:
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A mulher foi até Eliseu,
lançou-se aos seus pés e
depois pegou o menino no
colo e saiu do quarto.
FIM

Toma o teu filho...

