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Naamã - A trajetória de um vencedor
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As enfermidades assolam a todos indistintamente, falar sobre as qualidades e caráter de Naamã:
posição, estatos, grande, chefe, porem era leproso. Não estamos livres das doenças apesar dos
recursos que temos para evitá-la ou combatê-la. Isto trás tristeza, angústia, dor, aflição, desconforto,
problemas familiares, falta de união, separação da sociedade.

Mensagem: A trajetória de um vencedor
Objetivo: As sete situações de um homem em busca da vitória
Texto Base: II Reis 5:01 a 13
Textos de Apoio: S. João 3:16, Mateus 16:24 a 29, S. João 16:33, Atos 20:24, II Timóteo 4:07, Jô
19:25, Salmos 40:01 e 04.

Tweet

1) Posição em que se encontra o homem natural
II Reis 5:01 – Um homem de alta posição – porém doente
a) estamos sujeitos as enfermidades, não importar o grau ou a posição que exercemos,
b) a doença nos humilha,
c) espinho na carne. Paulo II Cor 12:06

Comentários: As enfermidades assolam a todos nós indistintamente, quero mencionar as
qualidades e caráter de Naamã: tinha uma posição profissional privilegiada, estatos, era “grande”,
chefe, porém era leproso. Não estamos livres das doenças apesar dos recursos que temos para
evitá-las ou combatê-las. A doença trás tristeza, angústia, dor, aflição, desconforto, problemas
familiares, falta de união, separação da sociedade. Em muitos casos somos até difamados por
estarmos doentes, exemplo foi o personagem bíblico Jó que no decorrer da sua enfermidade foi
abandonado pelos seus amigos, que diziam estar ele em pecado, inclusive até o respeito dos mais
jovens ele perdeu, além disso, as enfermidades podem destróir todo o patrimônio de uma família.
Porém as vezes uma determinada doença está em nós para a gloria de Deus, observar o que
aconteceu com o apostolo Paulo, outras vez, é o resultado das conseqüências do pecado que está
em nós, no caso de Naamã, foi para que ele soubesse que em Israel havia um Deus piedoso e
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misericordioso que se preocupava também com a sua alma.
2) O homem sendo alcançado pela evangelização
II Reis 5:02 e 03 – Menina israelita – a escrava,
a) longe da família,
b) escutou Naamã reclamar,
c) pregou a cura,
d) não deu o endereço certo (pequena falha dela).

Comentários: Esta menina era escrava e estava a serviço na casa de Naamã, ela tinha vindo da
terra de Samaria, estava muito longe da sua família e era uma jovem evangelizadora, dava ouvido a
voz de Deus, cheia do Espírito Santo, era sempre muita atenta a tudo que acontecia ao seu lado e
escutou que Naamã reclamava para sua esposa da sua enfermidade, pelo que não se conteve,
aquilo que ela sabia precisa falar, pois assim falou a sua senhora, que na terra de Samaria tinha a
cura para a enfermidade de Naamã, ela cria no seu Senhor e na cura divina, a única falha dela foi
que não informou o endereço correto, que estaria facilitando o caminho de ida de Naamã.
Vemos neste trecho do texto bíblico que aquela menina não se importou com a sua situação,
mesmo sabendo que era escrava naquele lugar, não hesitou em fazer o papel de missionária
naquele lugar de escravidão, não havia se conformado com a situação que estava passando
Naamã, seu patrão. Devemos também estar atentos a tudo o que acontece ao nosso lado, para não
perdermos as oportunidades que poderão estar aparecendo em nosso ministério. Os planos de
Deus não são os nossos planos, as vezes o Senhor nos leva para determinados lugares que não
estavam no nosso plano de ir, porém Ele nos prospera em terras distantes e estranhas.
Aprendemos com esta mensagem que quando damos o endereço completo da benção para as
pessoas, elas encontrarem o caminho mais rápido, em atos 5:20 diz que: “a nossa mensagem do
evangelho deve ser pregada de maneira completa”, no caso desta menina, Naamã primeiro teve que
passar pelo rei de Samaria (capital de Israel) para depois ser informado que quem iria solucionar o
seu problema era o profeta Eliseu.

3) O homem recebendo o apoio da família
II Reis 5:04 – O amor da esposa pelo seu esposo.
a) falou com Naamã,
b) queria ver o seu esposo liberto,
c) família unida,

Comentários: A esposa de Naamã ao receber a informação que em Samaria teria a cura para o
marido dela, imediatamente deu crédito a aquela pregação, como ela amava muito o seu esposo foi
e lhe transmitiu a mensagem, pois queria ver o seu esposo curado, era só isto que lhe faltava para
aquele lar ser completo. O amor que há entre os membros de uma família é que gera a união, a
cura, as bênçãos.

4) O homem submisso ao seu superior
II Reis 5:05 – Submissão ao seu superior,
a) foi pedir permissão ao rei da Síria,
b) ser submisso ás autoridades,
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c) teve conhecimento que em Israel havia um profeta,
Comentários: Naamã ao decidir que precisava ir atrás da cura, poderia na empolgação ter ido
direto a terra de Samaria, mas nos diz o trecho bíblico que primeiramente ele foi pedir carta de
autorização ao seu rei, para sermos vitoriosos em todas as nossas ações temos que primeiramente
seguir a obediência, sermos submisso as nossas autoridades, em todos os nossos
empreendimentos devemos seguir a submissão, sempre respeitando os que estão exercendo
funções acima da nossa, a bíblia fala que devemos ser submissos a todas as autoridades, “Vós,
servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como
para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor” (Colossenses 3:22).
Foi para a cidade de Samaria que estava em Israel atrás de um profeta, logo após tomar
conhecimento que ali estava a sua cura. Neste caso vemos uma indicação da menina escrava ao
Chefe do Exército da Síria, que aquele seria o caminho certo para a cura, porém, nem sempre
procurar um profeta é o correto, porque muitos se dizem ser profetas e não são, não tendo direção
nenhuma de Deus, profetisa na carne trazendo informações que não são verídicas aos que vão
consultá-los, isto pode trazer sérios transtornos na vida de uma pessoa. Quando precisamos ouvir
Deus falar conosco o melhor caminho é orar e Ele enviará o profeta até onde estamos.
5) O homem com objetivos sólidos e metas alcançáveis
II Reis 5:06 a 10 – Foi ao encontro da cura,
a) andou longe,
b) se humilhou diante do adversário,
c) sabia que em Samaria seria curado,
d) Problema de comunicação com Israel,

Comentários: O objetivo principal de Naamã era ser curado, e o nosso qual é? Quando
apresentamos diante de Deus alguma necessidade temos que assumir aquilo como objetivo ou
meta que teremos que alcançar, ainda que tenhamos que pagar um preço caro, porém se isto vai
nos trazer um retorno bom compensará o esforço, agora temos que observar que nem sempre o que
queremos esta debaixo da vontade de Deus, exemplo disso é nós começarmos a nos consagrar e
pedir para Deus para ser rico ou ter uma Ferrari, temos que ter metas e objetivos alcançáveis, e foi
exatamente isto que Naamã fez, sabia que teria que pagar um alto preço: pedir autorização ao rei da
Síria, percorrer uma distância muito longa e depois se humilhar diante do rei de Samaria que era o
seu adversário, ele sabia que o seu objetivo poderia ser alcançado.
6) O homem que queria do jeito dele
II Reis 5:11 a 13 – Queria ser curado do jeito dele,
a) Achou que Eliseu o receberia com honras,
b) Decepção no rio Jordão,
c) Estava indo embora,
Comentários: Eliseu era aquele homem que havia pedido para Elias a porção dobrada do seu
espírito e neste tempo ele morava em Samaria cidade de Israel, era um grande profeta de Deus,
que falava somente o que o Senhor lhe havia determinado para falar. Naamã ao ser encaminhado
até a casa dele achou que Eliseu o receberia com honras, porém o profeta de Deus deixou de lado
toda esta burocracia e fez o que era correto naquele momento, determinou ao seu moço Geazi que
dissesse a ele para ir até o rio Jordão e ali mergulhasse 7 vezes para ser limpo daquela lepra.
Muitas pessoas nos nossos dias procuram profetas querendo sempre ouvir uma palavra de consolo
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e conforto para os seus problemas, e o que observamos é que nem sempre a resposta que Deus dá
ao seu servo através do profeta é como queríamos ouvir, Deus muitas vezes diz: Tenha paciência,
espere mais um pouco, eu estou contigo, ainda este ano eu dou a sua benção, estou te provando ou
ainda muitas vezes Deus permanece em silêncio e não fala nada. Quando Deus requer algo de nós
e prontamente lhe fazemos a sua vontade, com certeza podemos esperar as bênçãos de Deus,
porém quando fugimos do que Deus quer para nós ai a situação fica difícil.
Naamã ficou decepcionado com o que haveria de fazer, a ponto de querer voltar embora para a
Síria, se assim fizesse voltaria com a sua lepra. Foi exatamente naquele mesmo lugar que os seus
servos lhes disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura
não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado (II Reis 5:13). Foi
necessário naquele momento uma mensagem de otimismo para que Naamã pudesse realmente dar
ouvidos as palavras de Eliseu, assim também precisamos auxiliar todos aqueles que chegam a
igreja, ouvem a palavra, as promessas de Deus e continuam desiludidas, desacreditadas, sem
aquela confiança necessária para uma grande mudança em sua vida, é nessa hora que devemos
entrar e incentivar estas pessoas a confiar, a perseverar, a não parar.

7) Pagou o preço e foi curado,
II Reis 5:14 – Após o 7º mergulho ficou curado
a) depois de ter ouvido a menina,
b) andou muito longe,
c) se humilhou para o rei de Israel
d) sentiu-se desprezado por Eliseu
e) mergulhou no Jordão,
f) finalmente alcançou a cura, que era o seu grande objetivo.

Comentários: Observamos nos itens acima que Naamã teve que realmente se esforçar para
alcançar o seu objetivo. O primeiro passo para a vitória foi ele ter que confiar no que a menina de
Israel lhe havia falado, poderia ele pensar que seria até mesmo uma emboscada chegar sem mais
nem menos nas terras de Israel por instrução de uma menina, não tinha telefone naquela época
para ele confirmar se realmente este homem que havia em Israel iria curá-lo de sua enfermidade, ou
se realmente ele existia.
O segundo passo foi a distância que teve que percorrer desta a Síria até a terra de Israel, uma longa
caminhada que não trouxe desânimo em Naamã, estava confiante que a cura seria instantânea.
O terceiro passo foi ter que encarar frente a frente o rei de Israel da época, pois era inimigo de
guerra, as duas nações haviam passado por guerras recentes, teve que se humilhar para poder
conseguir a sua cura em terras estranhas.
O quarto passo para alcançar a cura foi suportar o desprezo de Eliseu, Naamã sendo um homem de
alta posição gostava de receber honras dos povos, principalmente de pessoas estranhas. Quando
Eliseu nem quis sequer falar com ele, ele se sentiu desprezado, humilhado, foi difícil para ele ter que
confiar nas palavras de um servo naquele momento, se fosse o próprio profeta Eliseu talvez ele
receberia aquela mensagem de uma forma diferente.
O quinto passo foi obedecer as palavras de Eliseu ainda que parecia a ele um absurdo, depois de
passar por tantas dificuldades até chegar a Eliseu, pensou ele: “Porque não mergulhar no rio Jordão
sete vezes e ver o resultado deste sacrifício”, e outra que ele não tinha escolha ou ia busca a sua
benção ou morria, não tinha segundo termo. E foi isto o que ele fez após ser novamente
aconselhado pelo seu servo, mergulhou as sete vezes nas águas sujas do Rio Jordão e quando saiu
das águas notou que a sua lepra havia o deixado, estava limpo como a pele de uma criança.
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Finalmente aquilo que Naamã foi buscar em Israel ele achou, a cura para a sua enfermidade, foi
necessário pagar um preço, ele pagou e alcançou o seu objetivo. Muitas pessoas desanimam em
busca de uma benção para a sua vida, e não conseguem desfrutar aquilo que precisam, temos que
buscar a nossa benção ainda que sintamos que ela esta longe, precisamos senti-la bem perto de
nós e isto nos levará a ela.
Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para alcançar a sua cura, Josué deu 7 voltas em
volta de Jericó no sétimo dia e as muralhas de Jericó caíram por terra, ele e o povo de Israel
dominaram a cidade. Muitas igrejas evangélicas levam os seus membros a fazerem campanhas de
7 dias para alcançarem a vitória, isto tem total respaldo bíblico, apesar que, em Deuteronômio 28:01
e 02, disse Moisés: “Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as
nações da terra; e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor
teu Deus”, na tradução original a palavra alcançarão se traduz em atropelarão, logo então, entendo
que todos os que ouvirem atentamente a voz do Senhor e as guardarem serão atropelados pelas
bênçãos que estão mencionadas no capítulo 28.
As campanhas de 7 dias são instrumentos que Deus nos dá para que possamos através dela
fortalecer e desenvolver a nossa fé e alcançarmos aquilo que precisamos. A bíblia nos diz que Jacó
lutou com um anjo para conseguir a sua benção, e conseguiu, temos que insistir, buscar, ser
persistentes, corajosos para encontrarmos aquilo que precisamos. Que Deus abençoe você e sua
família querido leitor.
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