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Introdução
Na semana passada, aprendemos sobre um homem chamado Naamã que dependia de posição, posses e poder para ter sucesso
na vida. Este arrogante e auto-suficiente general sírio aprendeu a humildade e recebeu a graça. Mas primeiro Deus teve que
ensinar humildade a Naamã de três maneiras. A doença da lepra era um problema humilhante que Naamã não conseguia
resolver. Naamã também foi humilhado quando teve que confiar na palavra de um profeta estrangeiro e se lavar no rio Jordão.

A terceira maneira pela qual Deus humilhou Naamã é usando uma escrava estrangeira para fornecer a resposta que ninguém
mais poderia. Nós só falamos sobre ela brevemente na semana passada. Ela pode nos ajudar a ver duas coisas nesta história.
Primeiro, ninguém está muito longe da casa de Deus para ser convidado a entrar. Segundo, cada um de vocês é útil a Deus,
onde quer que esteja e quem quer que seja. Você não precisa saber as respostas para os problemas do seu vizinho ou colega de
trabalho. Esta menina não sabia como curar a lepra, mas sabia para onde apontar Naamã: ao Senhor dos Senhores e Rei dos
Reis.

Espero que você seja encorajado pelo exemplo dessa serva sem nome. Espero que ela o inspire a compartilhar a mensagem de
esperança de Deus com aqueles ao seu redor. É assim que a comunidade de Deus se expande. As pessoas entram na família de
Deus quando lhes contamos boas notícias. Deus é o único que pode curar e dar nova vida. Mas Deus nos usa para apontar
pessoas perdidas, feridas e quebradas para a fonte da vida.

Agora vamos ler a Palavra de Deus, de 2 Reis 5:

1 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem para com 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”.
Ele foi, levando consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupa.
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 suas vestes e disse:
“Sou eu Deus, para matar e fazer viver, que este homem me mande dizer para curar um homem de 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 um mensageiro a ele, 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.

Nossa história começa com dois personagens muito diferentes nos versículos 1 e 2:
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”.

Vemos uma garotinha, talvez uma adolescente, trabalhando para um dos homens mais poderosos do poderoso país da Síria.
Essa menina era diferente dos outros escravos capturados pelos sírios de outros países. Esta menina cresceu em Israel ouvindo
a Palavra de Deus. Ela foi criada como uma filha da aliança.

Portanto, ela teve muitas das mesmas bênçãos que os filhos da aliança têm nesta igreja. Quando as crianças são batizadas aqui,
é um sinal e selo das promessas da aliança de Deus em suas vidas. Eles crescem ouvindo sobre o caráter e o amor de Deus.
Essa escrava também. Esta escrava participava das celebrações anuais da Páscoa quando era jovem. Ela ouviu falar dos
poderosos feitos de Yahweh no mundo. Então, quando ela mesma estava no mundo, ela sabia o que dizer a um general gentio
sobre seu Deus.

É interessante como os servos humildes desta história são os que veem as coisas com clareza e os poderosos que entendem as
coisas de maneira errada. Os servos de Naamã percebem a sabedoria em seguir as instruções de Eliseu e gentilmente o
encorajam a fazê-lo. Naamã e o rei de Israel são tolos céticos, mas a escrava e os próprios servos de Naamã vêem sabedoria e
falam a verdade. Deus quer que todos nós sejamos mensageiros da verdade e esperança para as pessoas ao nosso redor. Você
não precisa saber as respostas para os problemas do seu vizinho ou colega de trabalho. Essa menina não sabia como curar a
lepra, mas sabia para onde apontar Naamã.

Ela não queria estar em Damasco, é claro. Talvez você não esteja animado em morar na área de DC. Talvez o trabalho do seu
cônjuge o trouxe aqui, ou seus pais. Alguns de vocês vieram como refugiados por causa de perseguição ou guerra em seu país
de origem. Mas você não está aqui por acaso. Essa garotinha também não estava na casa de Naamã por acaso.

Quando criança, ela cresceu ouvindo sobre José, assim como nossos filhos fazem hoje. José foi levado como escravo para a
estranha terra do Egito. Esta menina sabia que mesmo em sua escravidão, seu amoroso Pai no céu permaneceu no controle. Ela
saberia o que José disse a seus irmãos, em Gênesis 50:20.
20 “Você pretendia me prejudicar, mas Deus planejou tudo para o bem.
Ele me trouxe para esta posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas.”

Essa jovem escrava certamente se lembrava de como José conquistou o respeito e a confiança dos líderes egípcios. Talvez ela
tenha seguido o exemplo de Joseph e conquistado o direito de servir a esposa desse poderoso general. No entanto, ela era uma
pessoa escravizada. Seus pais podem ter sido mortos diante de seus próprios olhos durante sua captura. Ou talvez seus pais
também tenham se tornado escravos. Esta menina foi separada à força de sua família e terra natal, para nunca mais voltar. Ela
havia perdido muito, mas ao falar poderia perder ainda mais. E se Naamã e sua esposa decidissem que ela era muito ousada ao
falar sobre a doença de Naamã? E se a cura não funcionasse? Ela poderia estar em perigo; ela poderia perder seu emprego
atual, ou até mesmo sua vida.

Talvez você esteja com muito medo de falar com alguém. Talvez você tenha medo do que pode perder, talvez a amizade ou o
respeito dos outros. Mas há pessoas carentes ao seu redor. Alguns deles são pobres, fracos e indefesos. Há também pessoas
carentes que são boas em esconder suas necessidades por trás de suas roupas bonitas e vidas confortáveis. Pessoas como
Naamã, que dependem de posição, poder e posses para fazer a vida funcionar. Não importa o quão bem-sucedido alguém
pareça ser, lembre-se de que todos nós estamos quebrados por dentro de alguma forma. Você presta atenção na escola, no
trabalho e na vizinhança? Você pode ser um mensageiro para as pessoas quebradas ao seu redor. Aproxime-se o suficiente das
pessoas para ser seu amigo e aprenda onde elas se machucam. Conte-lhes sobre a única fonte de cura real para corpos e almas.

Esta menina teve fé em Deus quando grande parte de Israel abandonou a adoração de Yahweh e perseguiu deuses estrangeiros.
Esta menina sabia sobre Eliseu, o verdadeiro profeta do verdadeiro Deus que pode curar Naamã. Infelizmente, o Rei de Israel
não acredita nisso, embora ele devesse liderar seu povo na adoração verdadeira. Em vez disso, o rei age com descrença e
preocupação egoísta com sua própria pele. Longe, em Damasco, essa jovem foi uma luz de esperança quando escolheu amar
seu inimigo. Ela prenuncia o que Paulo escreve em Romanos 12:17-21.

17 “Nunca pague o mal com mais mal.
Faça as coisas de tal maneira que todos possam ver que você é honrado.
18 Faça tudo o que puder para viver em paz com todos.

19 Queridos amigos, nunca se vinguem...
20 Em vez disso, “Se seus inimigos estiverem com fome, dê-lhes de comer; se estiverem com sede, dê-lhes de beber...
21 Não deixe o mal vencer você, mas vença o mal fazendo o bem”.

Esta menina ama seu mestre e faz bem a ele. Ela poderia ter ficado quieta para se proteger. E ela poderia estar com raiva de
Naamã, o líder do exército que a capturou como escrava. Ela poderia até ter gostado de seu sofrimento. Se eu estivesse no lugar
dela, poderia ficar com raiva de Naamã e amargurado com Deus que me permitiu cair na escravidão. No entanto, ela fala com
coragem, testificando sobre o poder de seu Deus. E Deus a honra por isso, imortalizando-a ao incluí-la na Palavra de Deus.
Estou ansioso para conhecê-la.

O amor que esta menina mostra a Naamã é o amor “hesed”. “Hesed” é uma palavra hebraica para “amor generoso-leal”. É
amor sacrificial, amor caro. Jesus é o melhor exemplo desse tipo de amor generoso e leal. Quando Jesus veio à terra, ele sabia
que as pessoas iriam rejeitá-lo, odiá-lo e matá-lo. Jesus estava disposto a dar a sua vida, para salvar a sua vida. Nós não
merecemos seu amor, mas Jesus nos deu amor hesed de qualquer maneira. O amor hesed de Jesus diz: “Eu me importo mais em
ajudá-lo do que o preço que pagarei”. Quando você entende e recebe o amor hesed de Cristo por você, então você pode
oferecer amor generoso e leal aos outros.

Esta jovem arriscou sua própria posição e segurança para mostrar amor hesed ao seu mestre. Naamã não merecia a ajuda dela
ou a cura que recebeu. Mas amigos, lembrem-se de que também recebemos ajuda quando éramos indignos. O apóstolo Paulo
nos lembra em Romanos 5:6-8:

6 “Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio no momento certo e morreu por nós pecadores.
7 Ora, a maioria das pessoas não estaria disposta a morrer por uma pessoa justa, embora alguém talvez estivesse disposto a
morrer por uma pessoa especialmente boa.
8 Mas Deus mostrou seu grande amor por nós enviando Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores”.

Deus só salva aqueles que entendem que são pecadores. Antes que Naamã pudesse ser curado, ele teve que ver o pecado de seu
orgulho. Para ser limpo, Naamã teve que vir a Deus Pai como uma criança necessitada. A posição, posses e poder de que
Naamã tanto se orgulhava eram apenas temporários. Mantê-los dependia de seu desempenho. Se ele parasse de vencer batalhas
e perdesse a confiança de seu rei, poderia perder tudo o que havia conquistado. Isso é verdade para nós também. Todas as
coisas terrenas que trabalhamos duro para adquirir logo passarão. Mas há uma posição de exaltação mais valiosa e permanente
que não pode ser tirada. É a posição de filho de Deus.

Você veio a Deus como uma criança carente?
Você veio honestamente, admitindo que precisa de um Salvador? Eu sei que você não está vivendo sua vida da maneira que
Deus pensa que você deveria. Eu sei porque nenhum de nós vive da maneira que nós mesmos achamos que deveríamos! Todos
somos culpados do tipo de pecado que vemos em Naamã. Usamos nossa posição, posses e poder para nos sentirmos
confortáveis, para que não vejamos a realidade de nossa situação. Todos nós temos uma doença fatal, como Naamã - é o
orgulho. Você sabe qual é o oposto da fé? Não é incredulidade. O oposto da fé é a autoconfiança. O pecado do orgulho e da
autoconfiança está profundamente plantado em meu coração e no seu. Mas quando você humildemente pede a Deus Pai que o
perdoe, Ele o fará. Jesus entregou sua vida para lhe dar a vida eterna.

Satanás tentou Jesus com posição, posses e poder no deserto. Foram oferecidas a Jesus as mesmas três coisas das quais Naamã
dependia para sua vida. As mesmas coisas em que confiamos. Mas eles são falsos ídolos. Deuses falsos fazem promessas que
não podem cumprir. Quando você vê isso e se volta para Cristo, uma nova vida começa. Se você acredita que Jesus morreu
para remover a culpa e a vergonha do seu pecado, então ele lhe dará um novo coração e o restaurará de dentro para fora. Naamã
ficou mais rico do que nunca, quando deixou de confiar nas posses e no poder. Ele recebeu uma nova posição quando Deus se
tornou seu Rei e Pai. Você tem a segurança e a paz de saber que você é Seu filho amado, como aquela garotinha? Você não
pode perder esse status, porque é resultado da obra de Deus e não de seus próprios esforços. Sua posição diante de Deus não
depende do que você faz, mas do que Cristo fez por você. Quando você entende isso, muda a maneira como você vive. Você
tem paz e coragem.

E Deus colocará você em lugares onde você possa falar. Deus pode usar você como usou uma pequena escrava. Todos nós
devemos contar aos outros sobre a esperança que encontramos em Jesus. Deus Pai oferece cura e esperança a qualquer um que
venha com fé como uma criancinha e confie em Jesus como Senhor e Salvador.

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. Também nos surpreendemos que você possa usar pessoas comuns para realizar seu trabalho. Você usou essa
jovem escrava para fazer uma grande coisa. Ajude-nos a lembrar disso quando tivermos medo de dizer algo sobre você. Dê-nos
coragem e compaixão para apontar as pessoas a você para cura e salvação, porque não há outro lugar para onde possamos ir.
Oramos tudo isso em nome de Jesus, nosso Curador e Rei, Amém.
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