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Texto Áureo:
2Rs. 5.14
11 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.

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.
2 E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao
serviço da mulher 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.
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.
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.
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9 Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
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 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.
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