
Somos a Agência dos Céus na Terra 
                                         

2 Reis 5.1-14 
“Ora, 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 sírios; era homem valente, 

porém leproso.2 Os sírios, numa das suas investidas, haviam 
levado presa, da terra de Israel, uma menina que ficou ao 

serviço da mulher de Naamã.3 Disse ela a sua senhora: Oxalá 
que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em 

Samária! Pois este o curaria da sua lepra.4 Então Naamã foi 
notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina 
que é da terra de Israel.5 Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e 
enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 

dez talentos de prata, e seis mil siclos de ouro e dez mudas de 
roupa.6 Também levou ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, 
em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, 

meu servo, para que o cures da sua lepra.7 Tendo o rei de 
Israel lido a carta, rasgou as suas vestes, e disse: Sou eu Deus, 

que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um 
homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e 
vede como ele anda buscando ocasião contra mim.8 Quando 
Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as 

suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas 
vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá 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.10 Então este lhe 

mandou um mensageiro, a dizer-lhe: Vai, lava-te sete vezes no 
Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado.11 

Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava 
eu: Certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará 
o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, 
e curará o leproso.12 Não são, porventura, Abana e Farpar, rios 

de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? não 
poderia eu lavar-me neles, e ficar purificado? Assim se voltou e 

se retirou com indignação.13 Os seus servos, porém, 
chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta 

te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a 
terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e 
ficarás purificado.14 Desceu ele, pois, e mergulhou-se no 

Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a 
sua carne tornou-se como a carne dum menino, e ficou 

purificado”. 
 
 



(1) Naamã era um homem importante e honesto, mas vivia  
oprimido por uma enfermidade incurável. 
 
Quantas pessoas você conhece assim. São boas pessoas, mas 
vivem debaixo de algum tipo de opressão. De repente é alguém  
bem próximo a você. 
 
A história de vida dessas pessoas não muda nunca 
 
(2) A história de vida de Naamã começou a mudar quando uma 
simples criada, uma menina, testemunhou do poder do seu  
Deus. 
 
Se você crê no Senhor Jesus, ao testemunhar da sua fé, a história 
de vida de muita gente vai mudar. 
 
(3) O que impedia Naamã de ser curado, era seu orgulho. 
 
2 Rs 5.9-12 - Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o 
seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.10 Então este lhe 
mandou um mensageiro, a dizer-lhe: Vai, lava-te sete vezes no 
Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado.11 
Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava 
eu: Certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará 
o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, 
e curará o leproso.12 Não são, porventura, Abana e Farpar, rios 
de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? não 
poderia eu lavar-me neles, e ficar purificado? Assim se voltou e 
se retirou com indignação. 

 
Tudo o que Naamã conhecia era uma religião cheia de rituais e  
Falsos deuses, por isso, não conseguia ver Deus agir também nas  
coisas simples 
 
Quanta gente que você conhece, que precisa ter a maravilhosa  
experiência do Enconto com Deus, mas o orgulho de pertencer  a  
uma outra religião as impede de chegar até aqui e serem curadas e  
libertas? 
 
(4) Mais uma vez, pessoas humildes convenceram Naamã a  
buscar o Senhor. 
 
2 Rs 5.13 - Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe 
falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado 
alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto 
mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. 



 
Sempre que alguém chegar no Encontro, será porque alguém bem 
próximo convidou, pagou o preço de oração e até se dispôs a pagar 
a inscrição. 
 
No próximo Encontro, você poderá trazer Naamã à Peniel, para  
ser curado, liberto e salvo em Jesus Cristo. 
 
(5) Quando Naamã deixou seu orgulho de lado, então, foi  
curado 
 
2 Rs 5.14 - Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete 
vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a sua carne 
tornou-se como a carne dum menino, e ficou purificado. 
 
O que impede as pessoas que amamos de se aproximarem de  
Deus, é o orgulho. Mas, precisamos ser humildes e insistir com elas 
para que sejam salvas. 
 
Conclusão: A IDPB Cidade Nova é uma agência de Deus na terra. 
Por isso, vamos continuar evangelizando, curando, libertando e  
capacitando pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo! 
 
Tudo o que precisamos para funcionar como Agência de Deus é: 
1 – Testemunho de que somos salvos 
2 – Desprendimento e ousadia para levar as pessoas à Cristo  
 
 
Líder! Motive sua célula a levar alguém ao Encontro e que os  
irmãos se disponham como encontreiros, durante os três dias. 


