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Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano, porque é um grande resumo do que acreditamos como cristãos. Vou

ler a pergunta 35 e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 35: Já que somos redimidos somente pela
graça, somente pela fé, de onde vem essa fé?

Todos os dons que recebemos de Cristo recebemos através do Espírito Santo,
incluindo a própria fé.

Esta pergunta e resposta são sobre o mistério da fé. Devemos escolher confiar em Jesus e colocar nossa fé em Deus. Mas de

onde tiramos essa fé? É um dom, entregue pelo Espírito Santo. Desta forma, somente Deus recebe a glória para nossa salvação.

O Pai enviou o Filho para morrer uma morte sacrificial em nosso lugar. O Espírito Santo abre nossos olhos para ver e crer em

Jesus. E quando o fazemos, o Pai nos considera santos e o Espírito Santo nos ajuda a viver vidas santas. 

Em outras palavras, a salvação é a obra de Deus em nossas vidas. Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é sobre a

incrível obra de Deus em alguém inesperado. Vamos encontrar um general sírio. Ele era um inimigo de Israel, mas Deus o

trouxe para a comunidade da aliança. Vamos ver como Deus faz isso, focando nos seguintes detalhes: 

Ponto 1. Três maneiras pelas quais o orgulho de Naamã é um obstáculo à sua salvação;



Ponto 2. Três maneiras pelas quais Deus ensina humildade a Naamã para que ele possa
receber graça;

Vamos ler a Palavra de Deus, de 2 Reis 5: 

1 “Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande para o seu senhor e muito favorecido, porque por

meio dele o Senhor havia dado a vitória à Síria.  

Ele era um homem poderoso de valor, mas ele era um leproso.

2 Ora, os sírios em uma de suas incursões levaram uma menina da terra de Israel, e ela trabalhava no serviço da mulher de

Naamã.

3 Ela disse à sua senhora: “Se meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria!  

Ele iria curá-lo de sua lepra.”  

4 Então Naamã entrou e disse ao seu senhor: “Assim e assim falou a moça da terra de Israel”. 

5 E o rei da Síria disse: “Vá agora, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel”.  

Então ele foi, levando consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupas. 

6 E ele trouxe a carta ao rei de Israel, que dizia: “Quando esta carta chegar a você, saiba que eu enviei a você Naamã, meu

servo, para que você o cure de sua lepra”.

7 E quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: “Sou eu Deus, para matar e vivificar, para que este homem

me mande dizer para curar um homem da sua lepra?  

Apenas considere e veja como ele está querendo brigar comigo.”

8 Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer ao rei: “Por que

você rasgou as suas vestes?  

Deixe-o vir agora a mim, para que saiba que há um profeta em Israel”.

9 Então Naamã veio com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. 

10 E Eliseu enviou-lhe um mensageiro, dizendo:  

“Vá e lave-se sete vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo.” 

11 Mas Naamã se indignou e foi embora, dizendo:  

“Eis que eu pensei que ele certamente viria a mim e se levantaria e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e acenaria com a

mão sobre o lugar e curaria o leproso.

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

Eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?”  

Então ele se virou e foi embora enfurecido.  



13 Mas seus servos se aproximaram e lhe disseram: “Meu pai, é uma grande palavra que o profeta te falou; você não vai fazer

isso? 

Ele realmente disse a você: ‘Lave-se e fique limpo’?”

14 Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada como

a carne de uma criança, e ele ficou limpo.

15 Então Naamã voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e ele veio e se apresentou diante dele  

E Naamã disse: “Eis que eu sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel...  

17 de agora em diante o teu servo não oferecerá holocausto nem sacrifício a outro deus senão ao Senhor”. 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos.

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós te adoramos porque você é cheio de

misericórdia e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra de Deus.

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Ponto 1. Três maneiras pelas quais o orgulho de Naamã é um obstáculo à sua

salvação.

O general Naamã era um “grande homem”. Ele era talentoso, rico, conectado e bem-sucedido. 

Mas Naamã não conhecia seu Criador, que lhe dera tantas bênçãos. Você notou no versículo 1 que foi Deus quem fez Naamã

vitorioso? Naamã não conhece nem adora aquele que merece o crédito pelo sucesso da Síria. Naamã chega à fé eventualmente,

mas três coisas o atrapalham: 

1. posição; 2) posses; e 3) poder.

Pense em pessoas bem-sucedidas que têm posições influentes, muitas posses e poder
considerável.

Você sabia que eles também podem ter necessidades profundas? De fato, às vezes Deus é misericordioso o suficiente para

permitir que problemas entrem na vida de pessoas confortáveis, para acordá-las. Em Marcos 10:25 Jesus disse: 

25 ”É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus”.



Jesus quis dizer que Deus fechou a porta do céu para as pessoas ricas? Claro que não. Eu acho que o problema para os ricos

eles são amortecidos da realidade. Os seres humanos não querem admitir que precisamos de um Salvador. Eu não queria

admitir isso porque eu estava muito orgulhoso. O orgulho humano é sempre um problema. Mas os ricos têm o problema

adicional de se sentirem confortáveis. Sem muitas necessidades materiais, eles não se sentem necessitados. 

O conforto material e o sucesso terreno são como empacotar amendoins que nos protegem do duro choque de realidade.

Apocalipse 3:17 tem um forte aviso para pessoas confortáveis: 

17 “Pois você diz: Sou rico, prosperei e não preciso de nada, não sabendo que você é um miserável, miserável, pobre, cego e

nu”.

Naamã era rico e próspero. Mas lhe faltava uma coisa: uma cura para sua lepra. Essa necessidade em sua vida foi a abertura

para o evangelho no coração de Naamã. Mas primeiro, Deus teve que matar o orgulho de Naamã. A lepra causou dormência

nos dedos das mãos e dos pés de Naamã, mas o orgulho de Naamã entorpeceu seu coração. Quando Naamã recebe a ordem de

ir a Eliseu, ele vai a dois reis. Para obter uma cura poderosa, ele procura pessoas poderosas. 

Naamã usa sua posição de influência para conseguir uma carta de um rei para outro. Não sei quantos de vocês podem entrar na

Casa Branca e pedir ao presidente que escreva uma carta para vocês, mas Naamã pode fazer isso. Ele quer ter certeza de que

receberá a atenção que merece em Israel. Segundo, Naamã usa seus bens para obter sua cura. Ele traz US $ 4 milhões - é

quanto valem a prata e o ouro que ele trouxe hoje. Naamã gastará o que for necessário para adquirir a cura da lepra. Ele está

preparado se precisar pagar Eliseu ou subornar alguém. 

Terceiro, Naamã usa seu poder para obter sua cura. Ele chega à casa de Eliseu com seus cavalos e carros e exige ser curado.

Quando Eliseu envia um servo em vez de comparecer perante o próprio Naamã, o grande general fica furioso. Naamã diz: “Eu

pensei que ele certamente viria para mim.” Naamã está dizendo: “Este homenzinho não sabe quem eu sou? Como Eliseu ousa

enviar um mensageiro a um homem como eu!” Naamã usa sua raiva e uma demonstração de força militar para intimidar Eliseu

e exigir sua cura. 

Mas Deus quer que Naamã seja curado somente pela graça. É por isso que cada um de Naamã estratégias falham. A carta

apenas coloca o rei de Israel em um estado de pânico egocêntrico. O dinheiro de Naamã é rejeitado por Eliseu. E os gritos e

exigências do General não o levam a lugar nenhum. No passado, a posição, as posses e o poder de Naamã eram suficientes para

conseguir o que queria. Em uma cidade como Washington DC, muitas pessoas dependem de posição, posses e poder para

conseguir o que querem, não é? Não funciona desta vez para Naamã. Pense em como deve ter sido difícil para ele aceitar. 

Mas Deus está amando Naamã aqui. Veja, Deus não vai permitir que esse homem orgulhoso e bem-sucedido seja curado por



seus próprios recursos. O corpo e a alma de Naamã são restaurados somente pela graça. Essa é a única maneira de Deus curar

as pessoas. A graça de Deus é incrível porque é gratuita e não pode ser conquistada. É por isso que somente os humildes podem

receber graça. 

Ponto 2. Três maneiras pelas quais Deus ensina humildade a Naamã para que

ele possa receber graça.

A primeira lição de humildade de Naamã é sua doença. Quando tudo vai bem na vida e estamos desfrutando do sucesso, muitas

vezes nos esquecemos do Deus que nos abençoou. Em vez disso, nos dedicamos a desfrutar de Suas bênçãos. Mas quando seu

filho está doente, ou você perde o emprego, ou algo assim, você descobre que uma TV grande e um carro bonito não são muito

confortáveis, não é mesmo? De repente, essa crise é o que cativa sua atenção. Todas aquelas coisas que o satisfizeram antes e

capturaram seu coração começam a parecer sem sentido. E então você clama a Deus por ajuda. 

Para Naamã entender seu desamparo, ele precisava de algo que não podia resolver. Deus usou a lepra de Naamã para

conscientizá-lo de sua mortalidade. O homem que aparentemente tinha tudo tinha um problema que sua posição, posses e poder

não podiam resolver. Todos nós odiamos ser necessitados, mas Deus só salva aqueles que vêem sua necessidade dele. Através

de nossa necessidade, Deus se torna visível para nós. 

Yahweh e Jeová são duas maneiras de dizer o nome de Deus, o nome EU SOU. É um nome incomum, uma frase inacabada. EU

SOU é como um cheque em branco, e Deus o preenche com nossas necessidades. Nossas necessidades são como óculos que

nos ajudam a ver claramente o caráter de Deus. Jeová-Shalom significa: Eu sou a tua paz. Jeová-Jireh: Eu sou seu provedor.

Naamã não precisa de paz, nem de um provedor. Naamã é um leproso, com uma doença que humilha o homem o suficiente

para que Deus possa se revelar como Jeová-Rafa: EU SOU seu curador. 

A segunda lição de humildade de Naamã é uma mensageira. Há um claro contraste entre o “grande homem” no versículo 1 e

esta “menina” no versículo 2. Naamã é poderoso e rico. Ela é impotente e sem dinheiro. Naamã é um homem com grande

liberdade, vivendo independente de Deus. Ela é uma escrava sem liberdade, ela é totalmente dependente do Senhor. Mas ela é

justamente o instrumento que Deus escolheu usar neste lugar e tempo. Meus amigos, nunca pensem que vocês não têm algo

que Deus possa usar, onde quer que vocês estejam. O Espírito Santo deu a essa garota fé para dizer algo quando fosse

arriscado. Passaremos mais algum tempo falando sobre ela no sermão da próxima semana. 

Por enquanto, devemos olhar para a terceira lição de humildade de Naamã: Um banho inesperado. Porque Naamã é um grande

homem com uma grande doença, ele quer uma grande e cara cura. Mas Deus diz a Naamã para fazer uma coisa simples e



humilde. Deus lhe diz para se lavar no rio Jordão. Isso é difícil para o orgulho de Naamã. Receber cura puramente pela graça

através da fé significa que nossa posição, posses e poder são inúteis. Mas tem que ser assim, porque então não recebemos

nenhum crédito pela cura. É tudo pela graça. 

É por isso que as pessoas lutam para dobrar os joelhos e receber seu Salvador. Nós preferimos ter uma salvação que ganhamos,

porque então Deus nos deve algo. Se acreditarmos que fizemos algo para ganhar o amor de Deus, podemos menosprezar as

pessoas que ainda não encontraram seu caminho para a família de Deus. Mas Paulo escreveu em Efésios 2:8-9: 

8 “pela graça sois salvos por meio da fé.  

E isso não é obra sua; é dom de Deus, 

9 não por obras, para que ninguém se glorie”. 

Quando você decide entregar seu coração em Jesus, é porque o Espírito Santo lhe deu o dom da fé. Você é como Naamã, meu

amigo. Você não pode se curar, nem Naamã. Deus providenciou tudo sobre a cura de Naamã para que ele e todos os outros

pudessem ver que somente Yahweh merecia o louvor e a glória. Naamã deve depender completamente da palavra de Deus para

ser curado. Naamã não recebe nenhuma explicação de por que ele deve ir a este pequeno rio lamacento para se lavar sete vezes.

Parece ridículo para Naamã. 

Quando eu era ateu, parecia tolice para mim acreditar em um cara judeu que morreu na cruz 2.000 anos atrás. Parecia ridículo

pensar que Jesus pudesse oferecer perdão pelos meus pecados, paz duradoura e vida eterna. Parecia loucura, mas é verdade! 

Veja o que Paulo diz sobre o evangelho em 1 Coríntios 1:22–25. 

22 ”É loucura para os judeus, que pedem sinais do céu.  

E é tolice para os gregos, que buscam a sabedoria humana. 

23 Então, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tudo bobagem. 

24 Mas para os chamados por Deus para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de

Deus.

25 Este plano tolo de Deus é mais sábio do que o mais sábio dos planos humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a

maior força humana”.

Deus usa o que parece fraco e tolo. Ele usa uma escrava fraca para ajudar o forte Naamã. Deus usa a tolice de se banhar em um

rio estrangeiro sujo. Deus usa essas coisas para mostrar a Naamã seu orgulho para que ele seja humilde o suficiente para

receber a salvação somente pela graça. Naamã finalmente para de lutar e toma banho. Sua carne é restaurada e ele é purificado.

Estas são duas coisas separadas que Eliseu menciona no versículo 10. Naamã é restaurado e purificado. Naamã é curado por

fora, mas também é purificado por dentro. Como sabemos que a cura de Naamã foi tanto interna quanto externa? Vejo pelo

menos três coisas. Primeiro, Naamã volta para agradecer a Eliseu. Da casa de Eliseu Naamã viajou para o leste até o rio Jordão.



Após sua cura, ele poderia ter continuado indo para o leste de volta para casa em Damasco. 

Em vez disso, Naamã se esforça para retornar a Eliseu e agradecer-lhe. Isso nos lembra quando Jesus curou 10 leprosos, e

apenas um voltou do templo para agradecer a Jesus, em Lucas 17:16-19. 

16 “O leproso lançou-se aos pés de Jesus e agradeceu-lhe, e ele era samaritano... 

18 Jesus perguntou: “Ninguém voltou para louvar a Deus, a não ser este estrangeiro?”… 

19 Então ele lhe disse: “Levanta-te e vai; a tua fé te curou”. 

Naamã e um samaritano são dois estrangeiros curados de lepra, pela graça, por meio da fé. E os dois homens responderam com

gratidão. Quando Naamã volta para agradecer a Eliseu, vemos o segundo sinal de sua conversão. No versículo 15 ele diz a

Eliseu: “Por favor, aceite agora um presente do seu servo.” O homem arrogante que exigiu que Eliseu saísse e o reconhecesse,

agora está se chamando de servo de Eliseu. Naamã chama a si mesmo de “seu servo” cinco vezes neste capítulo, porque ele foi

humilhado. O orgulho de Naamã o cegou antes, mas agora ele pode ver claramente. Agora Naamã está pronto para adorar o

único Deus verdadeiro. Você ouviu o que ele disse nos versículos 15 e 17? 

15 “Naamã disse: “Eis que eu sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel... 

17 de agora em diante o teu servo não oferecerá holocausto nem sacrifício a outro deus senão ao Senhor”. 

Isso aconteceu centenas de anos antes de Pedro ir a Cornélio em Atos 10 e os gentios receberem o Espírito Santo. Deus tem

trazido as nações para si ao longo da história humana, e Deus muitas vezes faz isso de maneiras surpreendentes. O trabalho que

estamos fazendo hoje na One Voice Fellowship é uma continuação dessa mesma história que vimos hoje. Deus está usando o

Espírito Santo para revelar aos pecadores de todos os países que eles precisam de um Salvador. O Espírito Santo nos mostra

que todo poder, posses e posição são falsos ídolos que não podem nos salvar. Na próxima semana continuaremos olhando para

a história de Naamã, com foco nesta jovem de Israel. Acho que ela é a heroína quieta da história, então espero que você esteja

aqui na próxima semana para ver o que Deus quer nos ensinar com o exemplo dela. 

Por favor, ore comigo.

Pai do céu, obrigado por enviar o Espírito Santo para nos ajudar a entender a Palavra de Deus hoje. Ficamos surpresos quando

pensamos que você quer resgatar e salvar pessoas como Naamã. Ele era um estrangeiro e um inimigo, mas agora ele é seu filho

e filho amado. E nós também, se colocamos nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo, pelo

dom da fé que abre nossos olhos para que possamos crer. Nós oramos em nome de Jesus nosso Senhor, amém.

One Voice Fellowship


