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LIÇÃO 3 – ABC SENIOR

DESLIGAR ATITUDE E LIGAR
GRATIDÃO
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NAAMÃ E O LEPROSO

Naamã era um capitão valente do exército sírio e homem honrado, mas ele sofria de lepra.
Havia uma jovem escrava na casa de Naamã, que lhe disse de um profeta, Eliseu, em Samaria,
que poderia ajudá-lo. Naamã disse a seu rei a respeito disto e o rei disse a Naamã ir para
Samaria e ele iria enviar uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com algum dinheiro,
levando a carta ao rei de Israel. Em resposta à carta do rei da Síria, para o rei de Israel
pedindo que o rei de Israel pudesse curar Naamã, o rei rasgara as suas vestes em angústia. Ele
sabia que não está em seu poder realizar milagres e temia represálias do rei sírio. Quando o
profeta Eliseu ouviu isso, ele disse ao rei para enviar Naamã a ele. Na chegada de Naamã na
casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe ir e lavar se sete vezes no rio
Jordão por sua cura. Naamã não recebeu bem a mensagem de Eliseu, ele estava com raiva
porque Eliseu não veio encontrá-lo e curá-lo da maneira que ele esperava. Depois de Naamã
ter ficado com raiva seus servos vieram a ele dizendo; se o profeta lhe pedisse que fizesse
algo grande, você não teria feito quanto mais você deveria ouvir a instrução de Eliseu de lavar
e ser limpo. Então Naamã foi se lavar sete vezes no rio Jordão e ele foi curado da lepra, então
pegou sua comitiva e foi, agradeceu Eliseu e reconheceu o Deus de Israel, querendo abençoar
Eliseu.

LEITURA DA BÍBLIA 2 REIS 5:1-15
1

Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu

senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou
leproso.
2

Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a

servir a mulher de Naamã. 3Um dia ela disse à sua senhora: “Se o meu senhor procurasse o
profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra”.
4

Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. 5O rei da Síria

respondeu: “Vá. Eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel”. Então Naamã
partiu, levando consigo trezentos e cinquenta quilos de prata, setenta e dois quilos de ouro e

2

dez mudas de roupas finas. 6A carta que levou ao rei de Israel dizia: “Com esta carta estou te
enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra”.
7

Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: “Por acaso sou Deus,

capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure
da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo!”
8

Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes,

mandou-lhe esta mensagem: “Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele
saberá que há profeta em Israel”. 9Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à
porta da casa de Eliseu.

10

Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: “Vá e lave-se sete

vezes no Rio Jordão; sua pele será restaurada e você ficará purificado”.
11

Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: “Eu estava certo de que ele sairia para

receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar
afetado e me curaria da lepra. 12Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do
que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?” E foi
embora dali furioso.
13

Mas os seus servos lhe disseram: “Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa

difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave, e será
purificado!” 14Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do
homem de Deus e foi purificado; sua pele tornou-se como a de uma criança.
15

Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar

diante do profeta, Naamã lhe disse: “Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar,
senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo”.

PONTOS PARA DISCUSSÃO

1. O humilde leva a voz do Senhor

Apesar de Naamã ser um capitão valente que trouxe a vitória à Síria e também ser um homem
honrado, ele sofria de lepra. No entanto, a chave que levou à sua libertação veio de uma serva.

2Reis 5:2 e 3 Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que
passou a servir a mulher de Naamã. 3Um dia ela disse à sua senhora: “Se o meu senhor
procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra”.

3

Apesar de ela ser uma prisioneira na casa de Naamã, ela não mostrou arrogância e nem
permitiu que Naamã continuasse a sofrer, mas foi capaz de pôr de lado suas próprias
circunstâncias pelo cabeça de sua casa.

Como filhos de Deus, somos colocados por ordem divina sob várias autoridades, devemos ser
capazes de colocar de lado nossas agendas pessoais; que podem levar-nos a ser amargo e
arrogante, para apoiar o líder da nossa casa para que a aflição na casa seja curada. Como
aqueles que se juntou a Davi em sua batalha (1 Crônicas 12)

A serva discerniu que havia uma necessidade em sua casa; a missão era obter a cura para
Naamã. Como um filho de Deus, que está sendo treinado para ser um líder em potencial na
casa de Deus, que ele te colocou. Como sua igreja percebe que você é um líder?

Considere a abordagem da escrava em compartilhar a solução para a cura de Naamã no verso
3. Ela foi modesta em seu apelo e não exigente ("se o meu senhor estivesse diante do profeta
em Samaria”) ou prepotente, ela tinha a solução para a cura de Naamã.

Em nossos encontros com pessoas, especialmente aqueles que estão aflitos, um espírito e
atitude humilde é importante. (2 Timóteo 2: 24 e 25)



Você pode pensar em alguma incidência quando a sua atitude desanimou a mensagem
que você estava carregando?

2 Crônicas 7: 14 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a
minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e
curarei a sua terra”.

A história de Naamã é uma ilustração desta promessa de Deus. A cura foi anunciada pela
menina humilde serva e não pelo capitão poderoso.

2. O orgulho pode impedi-lo de ser inteiro

O versículo 1º do capítulo pinta um retrato de um ser humano superior, de Naamã ser um
4

homem poderoso e honrado; no entanto, este foi reduzida pela hanseníase. A hanseníase é
uma doença estigmatizada e algo que não pode ser escondida e é geralmente considerado
como incurável. Como seres humanos, todos nós temos pecados, de acordo com; 1Timóteo
5:24; alguns são explícita, de forma que nenhum homem tem como direito considerar-se
superior a outro.
O ego de Naamã poderia tê-lo impedido de acessar a graça de Eliseu no versículo “11Naamã,
porém, indignado, retirou-se, e disse: Eis que eu pensava, ele certamente iria vir a mim e
invocar o nome do Senhor seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar, e curaria a lepra.
12

Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?

Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?” E foi embora dali furioso.

Os adolescentes têm uma tendência a ser auto-centrado; no entanto, se desejamos uma porção
dupla da unção nós temos que subir acima de nós mesmos e se submeter a outros, como fez
Elias a Eliseu (1Reis 19:19). Naamã foi porque ele não permaneceu em sua arrogância e
realmente seguiu as palavras de seu enviado e foi curado.



Você pode dar exemplo na Bíblia onde as pessoas perderam a sua bênção, porque eles
foram incapazes de submeter-se ao seu enviado?

3. Mostrar Gratidão

Há uma tendência mundial de ingratidão entre os jovens; Paulo fala de um povo como este em
Romanos 1:21. Apesar de, a aflição de Naamã que ele não estava grato quando Eliseu
apresentou uma solução para ele, devemos lembrar que o princípio da recepção determina
recompensa de acordo com Colossenses 3:15 "E a paz de Deus reine em vossos corações, para
a qual também fostes chamados em um só corpo; e sedes agradecidos.”

2Reis 5:15 "E ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e ficou de pé
diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda terra não há nenhum outro Deus a não ser
em Israel; agora, pois, peço-te que do teu servo receberas um presente.
Naamã foi capaz de voltar e dar graças a Eliseu; este é um sinal de que ele foi capaz de
humilhar-se. Deus nos obriga a retornar graças (Lucas 17:12 os dez leprosos). Um espírito
grato leva os outros a Deus (ele e toda a sua comitiva, veio e ficou de pé diante dele) e faz
5

com que eles reconhecem a soberania de Deus (Eis que agora sei que não há nenhum Deus em
toda a terra).



Estimule uma cultura de gratidão andando em volta da classe e perguntando três coisas
para as quais todos são agradecidos a Deus.

PERGUNTAS

1. Por que você acha que uma serva foi confiada a trazer uma solução para um capitão
valente como Naamã ?
2. Por que o rei de Israel rasgou suas roupas quando o rei da Síria, pediu-lhe para curar
Naamã ?
3. Qual foi a resposta de Naamã a Eliseu e por que ele reagiu dessa forma?
4. Como Naamã manifestou essa mudança de atitude?
5. Cite 2 coisas que uma atitude de gratidão realiza para o reino de Deus?
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