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LIÇÃO Nº 8 – NAAMÃ É CURADO DA LEPRA 
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Texto Áureo: 

 

2Rs. 5.14 

  

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. 

 

- Naamã, um grande herói, acostumara-se a ser respeitado, e sentiu-se insultado quando Eliseu o 

tratou como uma pessoa comum. Como um homem orgulhoso, esperava um tratamento real. Banhar-

se em um grande rio seria aceitável; porém, o Jordão era pequeno e barrento. Lavar-se ali. pensou 

Naamã, seria uma atitude aceitável para um homem de uma posição inferior à sua. Mas teve que se 

humilhar e obedecer às ordens de Eliseu para ser curado. A obediência a Deus começa com a 

humildade. Devemos crer que a sua maneira de agir é melhor do que a nossa. Podemos não entender 

seu modo de trabalhar, mas pela humilde obediência, receberemos suas bênçãos. Devemos nos 

lembrar que os caminhos do Senhor são melhores, Ele quer nossa obediência mais do que qualquer 

coisa e Ele pode usar qualquer coisa para cumprir seus propósitos. 

 

- Mas devido à sua necessidade ser muito grande, ele foi persuadido pelos servos a se humilhar a 

Deus, de forma extraordinária, o curou. 

 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

2Rs. 5.1-10,14,25-27 

 

2Rs. 5 

 

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. 

 

- A lepra, quase como a aids hoje, foi uma das doenças mais temidas da época. Algumas formas eram 

extremamente contagiosas e em muitos casos, incuráveis. Em sua pior forma, esta enfermidade levava 

à morte. Muitos leprosos eram forçados a sair das cidades e permanecer em acampamentos de 

quarentena. O fato de Naamã ainda se manter em seu posto, teve duas razões prováveis: fora 

acometido de uma forma suave da doença ou ainda estava no estágio inicial desta grave enfermidade. 

Em qualquer caso, sua vida poderia ter sido tragicamente abreviada. (Lv 13.1) 

 

- A história de Naamã demonstra a providência de Deus, seu poder e sua graça redentores e seu juízo 

contra o pecado. A narrativa destaca a verdade de que a graça e a salvação divinas não se limitavam 
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a Israel, mas que Ele queria compadecer-se dos não-israelitas e levá-los a conhecer o único Deus 

verdadeiro (Lc 4.18,19; 25- 27). 

 

- O registro da cura de Naamã representa um cativante relato da “cura do leproso”. Existe aqui um 

retrato notável sobre a grandeza que não se leva a coisa alguma – um grande homem...porém leproso. 

 

- Procurou primeiramente a ajuda de seu deus sírio. 

 

2 E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao 

serviço da mulher de Naamã. 

 

- Porque não recebeu ajuda dessa fonte, ele se voltou para Eliseu, o profeta do Deus de Israel. Foi 

feita uma referência às invasões sírias. Para explicar a presença de uma serva israelita no lar de 

Naamã. 

 

3 E disse está à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em 

Samaria; ele o restauraria da sua lepra. 

 

 - A fé da pequena jovem e o pedido de Naamã contrastam-se com a obstinação do rei de Israel (5.7). 

Um líder da poderosa Síria buscou o Deus de Israel; porém, o próprio governante israelita não o fez. 

Não sabemos o nome da pequena jovem ou mais sobre ela; mas suas poucas palavras ã sua ama 

trouxera cura e fé em Deus ao poderoso general sírio. Deus a colocara ali com um propósito, e ela foi 

fiel. Onde o Senhor o estabeleceu? Não importa quão humilde ou pequena seja a sua posição, Deus 

pode usá-lo para divulgar sua Palavra. Busque oportunidades de dizer aos outros o que o Todo-

Poderoso pode fazer. Nunca se sabe quem ouvirá sua mensagem 

 

4 Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é 

da terra de Israel. 

 

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 vestidos. 

 

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 os seus vestidos 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. 

 

- A reação do rei de Israel (Jorão) é bastante compreensível, pois o pedido que havia feito era 

impossível. Embora Naamã tivesse trazido consigo um presente substancial para o rei de Israel 

(US$20.000 em prata, US$60.000 em ouro e dez conjuntos de roupas), isso não tranquilizou os seus 

temores. 

 

8 Sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus 

vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberás 

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. 
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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. 

 

- Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão como uma simples demonstração de 

humildade e de obediência. Além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura 

aos seres humanos ou a meios naturais. Tanto os israelitas, quanto os sírios sabiam que o Jordão não 

poderia curar lepra. Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder 

de Deus, mediante a palavra do seu profeta. 

 

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. 

 

- Mas devido à sua necessidade ser muito grande, ele foi persuadido pelos servos a se humilhar a 

Deus, de forma extraordinária, o curou. 

 

- Os detalhes descrevem o cenário externo que, entretanto, era apenas incidental em relação ao 

milagre da cura que Deus realizou através de Eliseu. Ele representava um outro episódio significativo 

no ministério de Eliseu, e tinha o propósito de demonstrar que só o Senhor é Deus, e que os deuses 

de outras nações nada representavam. 

 

- A obediência e a cura completa. 

 

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 no meu coração, quando aquele homem 

voltou de sobre o seu carro, a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares 

vestidos, e olivais, e vinha, 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. 

 

- Eliseu transferiu a lepra de Naamã para Geazi não só porque ele havia mentido por razões pessoais, 

mas o que era ainda pior, seu interesse egoísta por dinheiro havia diminuído a eficiência do ministério 

de Eliseu para Deus. Esse incidente se apresenta como uma impressionante advertência a todos os 

servos do Senhor que colocam os interesses pessoais à frente da causa do Mestre. 
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