
Hoje iremos analisar dois trechos das sagradas escrituras que notícias propagandas 
trouxeram cura e liberdade. 
 

O PODER DA NOTÍCIA 
 

II Reis 5:1-19 
Uma menina escrava que anteriormente fora criada nos princípios judaicos levou uma 
notícia que livraria seu senhor de uma vida de limitações, provações e discriminação. 
Quero destacar um ponto interessante que muitos filhos de Deus tem se esquecido 
nos dias de hoje. 
A notícia entregue pela menina era que o profeta o curaria. Vrs.3 
A menina transmitiu a notícia de tal maneira porque foi ensinada a respeitar, honrar e 
a temer a unção que Deus havia depositado sobre seus profetas. 
Primeira lição 
O que temos falado a respeito de nossos líderes espirituais? 
Discipuladores 
Líderes de célula 
Supervisores  
Pastores  
 
Porque Deus permitiu que seu nome não fosse citado no momento da notícia? 
- Naamã se perguntaria: "Como um Deus que não pode livrar seu próprio povo da 
escravidão poderia curar-me desta doença terrível? 
Naamã construiria uma barreira em seu coração assim como fez no vers.11. 
 
- Deus conhecia o coração de Elizeu e sabia que o profeta não tomaria glória para si 
próprio. vrs.16 
 
Como lemos no texto o milagre aconteceu na vida de Naamã, mas para isso ele teve 
que obedecer as instruções do profeta, e você que está necessitando de um milagre 
também deve seguir alguns passos. 
 
Primeiro passo para o milagre - reconhecer Jesus como seu senhor e Salvador, como 
nós filhos de Deus desta geração dizemos "aceitar a Jesus Cristo".  
 
Romanos 9:9,10-11 
9. Se, com tua boca, confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo! 
10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 
salvação. 
11. Conforme diz a Escritura: “Todo o que nele crê jamais será decepcionado”. 
(Romanos, 10) 
 
Segundo passo para o milagre - confessar os seus pecados. 
Salmos 32:3 
3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha 
alma se agitava em angústia. 



4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram 
como a seiva em tempo de seca. 
(Salmos, 32) 
 
Exemplo de pessoas que deram tais passos e receberam seus milagres desejados. 
 
1. O centurião romano. Lucas 7:6. 
2. A mulher do fluxo de sangue. Marcos 5 
Ao se prostar para lhe contar toda a verdade como diz no vrs. 33 ela demonstra que 
reconhecia Jesus como Senhor sobre sua vida. 
3. O pai que apresenta o filho possesso. Mateus 17:15. 
 
Posso lhe afirmar segundo a palavra de Deus que se você der esses passos hoje você 
será curado. 
As vezes passamos anos dentro das igreja e frequentando os cultos, mas ainda não 
decidimos que Jesus realmente é o Senhor de nossas vidas. 
Exemplo: 
- Quando falamos o que não devemos. 
- Quando escutamos coisas que não louvam o nome de Deus, músicas, conversas, etc... 
- Quando assistimos coisas que desagradam e nos ensinam a desagradar ao Senhor. 
 
Outro trecho que quero salientar está em Josué 2:1-21 e a personagem se chama 
Raabe. 
 
Raabe é conhecida como a prostituta de Jericó. 
Lendo a história narrada fui levado a imaginar que ela não era uma simples prostituta, 
mas que seu pai possuía um hotel (lugar de repouso para viajantes) e que um de seus 
serviços era a prostituição. 
Sou levado a crer que, apesar de para nós isso ser abominável, naquela época isto era 
algo natural pois aquela nação havia enchido o cálice da iniquidade perante o Senhor. 
No vrs. 18 mostra que seu pai tinha servos. 
Isso me leva a crer que trabalhavam em seu hotel. 
 
Fechando tal idéia começamos a tecer uma outra linha de pensamento. 
Os viajantes chegavam ao hotel trazendo as notícias diretamente da terra do Egito 
com um conteúdo surreal jamais visto anteriormente pelo povo de Jericó. 
 
- Vocês estão sabendo dos últimos acontecimentos? 
Sabe o povo Hebreu? 
Aquele escravizado no Egito.... 
- O deus deles resolveu que iria liberta-los de lá. 
Mandou recado mas faraó bateu o pé e disse que não deixaria o pessoal ir. 
Pense numa praga de gafanhotos que invadiram o país. 
 
Raabe só ouvia as notícias chegando. 
 
-Pense num lugar que ficou devastado e os Hebreus ainda saíram com riquezas de lá! 



 
Dias depois chegavam outras notícias. 
-Rapaz.... 
O Deus dos caras abriu o mar vermelho para o povo passar e quando faraó se meteu a 
besta ao continuar a caçada entre as águas, as águas se fecharam e matou todo o 
exército deixando somente faraó vivo e humilhado para contar a história. 
 
Todas essas notícias fizeram com que Raabe entregasse seu coração ao Senhor Deus 
dos Hebreus. 
Vrs. 9 e 10. 
 
Ela cria no poder de Yaweh e já queria fazer parte deste povo que tinha um Deus que 
os guardava, os amava, preservava suas vidas, pois ela cresceu vendo os deuses dos 
cananeus, Baal e Astarotes pedindo sacrifícios de crianças para dar fertilidade e boas 
colheitas aquela terra.  
 
Por causa das notícias Raabe, sua família, a família dos servos de seu pai foram salvos. 
 
A nossa notícia pode salvar inúmeras vidas. 
 
Segundo ensinamento 
-O que você tem noticiado lá fora sobre: 
- O reino de Deus? 
- Sua igreja? 
- Sua célula? 
-Os nossos líderes? 
 
Eu encontrei um lugar onde os milagres acontecem! 
Vamos ao culto na minha igreja que você será curado, liberto, salvo! 
A minha igreja é a melhor igreja do mundo! 
A minha célula é a melhor célula do mundo! 
Os nossos líderes podem ajudar a restaurar o seu casamento, a sua família precisa de 
salvação! 
 
 
Não fique calado! 
Anuncie as grandezas do nosso Deus. 


