






1 - E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do 
seu senhor e de muito respeito; porque por ele o SENHOR dera livramento aos 
siros; e era este varão homem valoroso, porém leproso.

2 - E saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina, que 
ficou ao serviço da mulher de Naamã.

3 - E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do 
profeta que está em Samaria; ele o restauraria da sua lepra.

4 - Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim 
falou a menina que é da terra de Israel.

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 2º LIVRO DOS REIS 5:1-10,14,25-27



5 - Então, disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E 
foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, e seis mil siclos de ouro, e dez 
mudas de vestes.

6 - E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, 
saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra.

7 - E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: 
Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu 
restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede 
que busca ocasião contra mim.

8 - Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel 
rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? 
Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.



9 - Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da 
casa de Eliseu.
10 - Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te sete vezes 
no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado.
14 - Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do 
homem de Deus; e a sua carne tornou, como a carne de um menino, e ficou 
purificado.
25 - Então, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De 
onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte.
26 - Porém ele lhe disse: Porventura, não foi contigo o meu coração, quando 
aquele homem voltou de sobre o seu carro, a encontrar-te? Era isso ocasião 
para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, 
e servos, e servas?
27 - Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. 
Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
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INTRODUÇAO

UM MILAGRE IMPRESSIONANTE

❑ NAAMÃ ERA UM GRANDE HOMEM, POREM LEPROSO

❑ FOI INFORMADO POR UMA SERVA JUDIA QUE TRABALHAVA EM SUA CASA 
QUE DEUS ATRAVÉZ DO PROFETA ELISEU PODIA CURA-LO

❑ NAAMÃ ENTENDEU QUE SUA CURA JAMAIS VIRIA PELA AÇÃO HUMANA, MAS 
MILAGROSAMENTE PELA GRAÇA E PELO PODER DE DEUS

❑ NAAMÃ FOI CURADO DA LEPRA QUANDO VENCEU O ORGULHO E ESCOLHEU 
OBEDECER O PROFETA DE DEUS
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❑ A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus 
nem sempre são fáceis de compreender. 

❑ Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar 
sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era 
demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. 

❑ Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que 
Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura.

Então desceu, e mergulhou no Jordão 
sete vezes, conforme a palavra do 
homem de Deus; e a sua carne 
tornou-se como a carne de um 
menino, e ficou purificado. 2Reis 5:14



vulnerável.
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I – NAAMÃ, O CHEFE DO EXÉRCITO SÍRIO

1. Naamã, um comandante honrado.

➢ Naamã era um ministro do alto escalão 
do governo da Síria, cuja capital era 
Damasco. 

➢ A Síria havia atacado Israel várias vezes 
(1 Rs 11.25; 20.1,22; 22.31). 

➢ Naamã era um comandante admirado e 
respeitado por todos devido às suas 
muitas vitórias em batalhas. 

➢ Mas era leproso; e essa doença afetava 
sua integridade e o deixava vulnerável.

NAAMÃ PRECISAVA 
SER CURADO NA 

ALMA PARA 
RECEBER O MILAGRE 
DA CURA DA LEPRA
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2. A escrava, uma testemunha de Deus.

Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma 
menina de escrava (2 Rs 5.2). 

Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu 
senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta 

Eliseu (2 Rs 5.3). 
A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda 

que na condição de serva. 
Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre 

haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas.

E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que 
ficou ao serviço da mulher de Naamã.
E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta 
que está em Samaria; ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis 5:2,3



E
B
D

3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 8

3. A caravana de Naamã.

➢ Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim 
de lhe contar o que ela lhe dissera. 

➢ O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a 
cura de seu comandante, bem como enviou presentes (2 Rs 5.5). 

➢ O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, 
ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser 
essa visita, um pretexto do rei sírio para atacá-lo (2 Rs 5.7).

NAAMÃ CREU NA PALAVRA DA MENINA: CREU QUE ELISEU O 
CURARIA; PORTANTO AO DEMONSTRAR NA PRÁTICA SUA 
CRENÇA, NEGOU-A POR CAUSA DO ORGULHO
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II – O MERGULHO NO RIO JORDÃO

1. Eliseu não se impressionou com a pompa.

Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de 
Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: “Por que rasgaste as 
tuas vestes? 
Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.” (2 Rs 5.8b). 
Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. 
Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as 
instruções do que ele haveria de fazer para ser curado (2 Rs 5.10).

ELISEU DEIXOU CLARO QUE ELE ERA O VERDADEIRO REPRESENTANTE DO 
DEUS DE ISRAEL.

ESSA ATITUDE DO PROFETA NOS CHAMA A ATENÇÃO DO COMPROMISSO 
QUE TEMOS COMO MINISTROS DE DEUS NA TERRA
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(1)A grandeza que não leva a coisa alguma – um grande homem... 
porém leproso, 

(2)O testemunho da fé de uma escrava, 2-4;(A MENINA JUDIA)
(3)Um pedido inesperado e humilde, 9-11; (BANHAR-SE NAS AGUAS 

DO JORDÃO)
(4)Alternativas mais atraentes, 12; (O QUERER DE NAAMÃ)
(5)A obediência e a cura completa, 13,14” (A ORDEM PARA A CURA)

O RELATO DA CURA DO LEPROSO

Porque Deus é o que opera em vós tanto 
o querer como o efetuar, segundo a sua 
boa vontade. Filipenses 2:13
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2. A decepção e a cura de Naamã. 

O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras 
e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar sete 
vezes no rio Jordão. 
A decepção de Naamã foi evidente (2 Rs 5.11,12). Foi preciso a 
intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. 
Contrariado, o comandante mergulhou sete vezes no rio Jordão e 
sua pele ficou como a de uma criança; ele estava purificado de sua 
lepra (2 Rs 5.14).

NAAMÃ ESCOLHEU VOLTAR E MORRER LEPROSO DO QUE OBEDECER, SE 
HUMILHAR E MERGULHAR NO JORDÃO. MUITOS ASSIM COMO NAAMÃ ESTÃO 
MORRENDO CONDENADOS AO INFERNO POR NÃO SE HUMILHAR DIANTE DE 

JESUS, O SALVADOR DO MUNDO
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3. Deus ainda opera milagres, e não misticismos.

O número sete, que Eliseu usou, representa a perfeição de 
Deus na simbologia hebraica. 
Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso 
desse número pelo profeta. 
Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de 
numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis.

AS BÊNÇÃOS E OS MILAGRES SE 
REALIZAM PELO PODER E O AGIR 
DE DEUS, ELE ESTÁ ACIMA DE 
TUDO. MESMO QUE NÃO HAJA 
MILAGRES DEUS ESTÁ AGINDO 
EM SUA CRIAÇÃO
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III – GEAZI É ACOMETIDO DA LEPRA

1. A rejeição dos presentes.

APÓS NAAMÃ SER CURADO DA LEPRA, A SUA VIDA 
SENTIMENTAL E ESPIRITUAL MUDOU

E disse Naamã: Se não queres, 
dê-se a este teu servo uma carga 
de terra que baste para carregar 
duas mulas; porque nunca mais 
oferecerá este teu servo 
holocausto nem sacrifício a 
outros deuses, senão ao Senhor. 
2 Reis 5:17

CANAÃ ERA A TERRA DADA 
POR PROMESSA A ISRAEL; 
ERA A TERRA DO DEUS DE 
ISRAEL. NAAMÃ QUERIA 

UMA LEMBRANÇA DE QUE 
AGORA ELE TAMBÉM ERA 

SERVO DE DEUS
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NAAMÃ TROUXE PRESENTES PARA ELISEU

Naamã voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, e 
pôs-se diante do profeta e disse: Eis que agora sei que em toda a 
terra não há Deus senão em Israel; agora, pois, peço-te que 
aceites uma bênção do teu servo.
Porém disse Eliseu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que 
não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele 
recusou. 2 Reis 5:15,16

Digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5:18

O MINISTRO DE DEUS PRECISA SER DIGNO DO SEU SALÁRIO PEO TRABALHO QUE FAZ 
PARA O SENHOR À IGREJA, MAS COBRAR POR UM MILAGRE, CURA OU QUALQUER OUTRA 

BENÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO EXERCÍCIO DOS DONS LHE CONCEDIDO POR DEUS É 
CORRUPÇÃO RELIGIOSA. ATOS 8:18-20
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2. Homens de Deus não se deixam vender.

A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um 
comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus (2 Rs

5.16). Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus.

Balaão representa os que usam os dons espirituais em benefício 
próprio. 
São movidos pela ganância e desejam levar vantagem pessoal a 
custa do ministério. 
Balaão era profeta do Altíssimo e foi advertido por Jeová para não 
amaldiçoar a nação Israelita (Nm 22.1-18). 
Mas ao ser seduzido pela propina oferecida ensinou Balaque a 
levar o povo de Israel ao pecado da prostituição (Nm 25.1-8; 31.8,16; Js 13.22).
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Ao alertar acerca dos falsos profetas, o apóstolo Pedro lembra a 
má conduta de Balaão: “os quais, deixando o caminho direito, 

desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, 
que amou o prêmio da injustiça” (2Pe 2.15). Ao advertir a Igreja 
em Éfeso, o Senhor Jesus relembra a estratégia carnal usada por 
Balaão: “entretanto, algumas coisas tenho contra ti; porque tens 

aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a 
lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a 

comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem” (Ap 2.14).
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Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando 
Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu 
coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes 
oferecidos a Eliseu (2 Rs 5.21-24). 
Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. 
Visando o bem material ele mentiu ao comandante sírio, traiu 
Eliseu e desonrou a Deus. 
Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, 
“branco como a neve” (2 Rs 5.27).

3. Por ganância Geazi é acometido da lepra.

O CORAÇÃO GANANCIOSO LEVA O HOMEM A SER MATERIALISTA E 
CARNAL. ASSIM COMO GEAZI ELE ESTÁ DISPOSTO A FAZER TUDO PARA 

CONSEGUIR O QUE QUER
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➢ A cura de Naamã nos mostra que Deus 
está disposto a perdoar e salvar a todos, 
independentemente de posição social ou 
nacionalidade. 

➢ E, apesar de muitas vezes não 
compreendermos, o Senhor opera 
maravilhas de formas diferenciadas 

(2 Rs 5.11,12). 
➢ Naamã, a princípio, não havia entendido 

o caminho para a cura, mas assim que a 
recebeu, reconheceu o Senhor como 
único e verdadeiro Deus.



REFLEXÃO
Quem era Naamã?

Naamã era comandante dos 
exércitos da Síria.



REFLEXÃO
Que importância teve a menina 
escrava na cura de Naamã?

Ela se tornou uma agente de 
Deus na casa de Naamã, ainda 
que na condição de serva.



REFLEXÃO

O que Naamã esperava do profeta Eliseu?

Esperava que o profeta o recebesse 
com honras e que lhe tocasse com as 
mãos, mas a ordem foi de mergulhar 
sete vezes no rio Jordão.



REFLEXÃO

Quais curas Naamã recebeu?

Foi curado da lepra e do orgulho.



REFLEXÃO
O que aprendemos com a cura de Naamã?

A cura de Naamã nos mostra que Deus 
está disposto a perdoar e salvar a 
todos, independentemente de posição 
social ou nacionalidade.


