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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

Prezado amigo, estamos hoje em II Reis 5. O que o capítulo de 

hoje mostra a história de um general do exército da Siria que 

estava leproso e veio ao profeta Eliseu a fim de receber cura. 

Esta história é bem interessante. Pois representa um capítulo 

notável na vida do profeta Eliseu. Ele o mandou lavar-se no 

Jordão, mergulhando sete vezes. Usou algo muito simples e 

palpável para manifestar a glória de Deus, o comandante 

esperava tudo menos um sistema deste. Ele esperava ser curado, 

talvez, de uma maneira mágica. Ou que o profeta lhe mandasse 

fazer grandes sacrifícios, Mas, Eliseu preocupava se apenas em 

glorificar a Deus.  

Vamos agora ler II Reis 5:1 O rei da Síria tinha uma grande admiração por 

Naamã, chefe do seu exército. Tinha conduzido as suas tropas a muitas e gloriosas vitórias. 

Por isso era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, era leproso.  

Era considerado um grande homem. Assim, Deus usa pessoas não 

cristãs neste mundo. Isto nos parece estranho. Nós lemos que 

Deus usou Faraó. Que Deus usou Nabucodonosor. Deus usou Ciro. E 

Deus usa o homem hoje. Não quero dizer que Naamã tenha sido um 
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homem tão famoso e poderoso como estes que acabo de mencionar. 

Porém, de qualquer forma ele foi um comandante muito 

importante, a quem Deus usou. Diz o versículo que ele era herói 

de guerra. Depois que o versículo descreve todas estas coisas 

importantes a respeito de Naamã, então vem esta nota: " no 

entanto era leproso." Aqui Naamã é um comandante cheio de 

prerrogativas. Porém leproso. O leproso não era excluído do 

ambiente social no meio das nações pagãs. Só em Israel era 

proibido ao leproso andar no meio do povo, viver dentro da 

comunidade. Esta lei em Israel tinha o objectivo de evitar que 

a terrível doença se espalhasse no meio da população. Então, 

era uma medida de saúde pública. Estas medidas têm sido tomadas 

em todos os países civilizados dos nossos dias quanto a doenças 

infecto contagiosas, as pessoas doentes são colocadas em 

quarentena. A Bíblia é um livro que fala também a respeito do 

problema da lepra. Muita gente pergunta como foi que os autores 

antigos da Bíblia, como Moisés, podiam entender o problema 

relacionado com a saúde pública, vivendo num tempo tão recuado. 

É que a Bíblia é um livro de Deus. Deus tem interesse no nosso 

bem-estar físico. Naqueles temos os homens não conheciam o 

problema do contágio perigoso da lepra, porém Deus conhecia e 

por isto inspirou Moisés a escrever certas leis que favoreciam 

saúde e o bem-estar do povo. A lepra na Bíblia é usada para 

exemplificar o pecado. Não quer dizer que as pessoas que 

sofriam desse mal fossem piores que as outras, é claro que não, 
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mas devido aos efeitos que provocava nas pessoas doentes e a 

forma como se propagava, Assim Deus na Bíblia usa algo visível 

para demonstrar uma verdade espiritual. A Lepra era considerada 

incurável, em muitos casos. E o pecado é incurável por meios 

humanos. Quando o homem é curado do pecado, ele o é por 

intervenção divina. Somente Deus pode curar o pecado. Há muitas 

ideias por aí mostrando que o homem, não é assim tão mau. Que 

tudo está bem. Podemos viver sem Deus. Estas ideais são tão 

perigosas quanto aquelas que convenceriam alguém de que é bom 

refrigerante. Não adianta dizer que o veneno não mata. Ela se 

torna ainda mais perigosa quando se lhe negligencia os efeitos 

maléficos. Assim também é com o pecado. Torna-se mais perigoso 

quando lhe negamos os efeitos mortais para a alma e para o 

corpo.  

Agora, vamos para o II Reis 5: 2, onde lemos o seguinte: 2 As 

tropas da Síria tinham invadido, certa vez, a terra de Israel; entre os cativos que levaram, 

encontrava-se uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 

Não sei qual era o nome dessa menina, que era serva de Naamã. 

Era uma menina judia. Se eu pudesse, faria um estudo somente 

sobre pessoas não conhecidas da Bíblia. Descobriríamos que há 

muita gente maravilhosa, ainda desconhecida pelos cristãos nas 

páginas da Bíblia. Aqui encontramos esta serva hebraica na casa 

de Naamã. Mas, quão grande é ela. Ela é tão grande quanto a 

rainha Ester. Ela é tão grande quanto Rute, a moabite. Ela é 

tão grande quanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel. Porque 
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tem um carácter onde a glória de Deus é valorizada. Notemos o 

que ela diz à sua senhora, que é a mulher de Naamã: 3 Um dia a 

menina disse à sua senhora: “Bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta, na Samaria. 

Havia de curá-lo da lepra!” Os feitos miraculosos de Eliseu, eram 

conhecidos por toda parte. E voltando ao texto, lemos o 

seguinte a partir II Reis 5:4-10: 4 Naamã contou ao rei o que a menina 

dissera. 5/6 “Sim, vai lá ver esse profeta”, disse-lhe o rei. “Escreverei uma carta de credencial 

para apresentares ao rei de Israel.” Naamã partiu, levando consigo seiscentos quilos de prata, 

seis mil moedas de ouro e dez mudas de roupa. A carta para o rei de Israel dizia assim: “O 

homem que é portador desta carta é o meu súbdito Naamã; o que eu pretendo é que trates 

da sua cura da lepra.” 7 Quando o rei de Israel leu a missiva, rasgou a roupa que trazia vestida 

e disse: “Este homem manda-me um leproso para que eu o cure! Sou eu Deus, para poder dar 

vida ou matar? O que ele está é a arranjar uma desculpa para nos invadir de novo.” 8 Mas 

quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma  

mensagem: “Porque é que estás tão preocupado? Manda Naamã vir ter comigo; ele ficará a 

saber que há um verdadeiro profeta de Deus aqui, na terra de Israel.” 9/10 Naamã chegou com 

os seus carros e cavalos à frente da casa de Eliseu. Este mandou-lhe um mensageiro que lhe 

dissesse para ir lavar-se sete vezes no rio Jordão, e que ficaria sarado de qualquer vestígio de 

lepra! Notemos aqui antes de tudo, o susto que o rei de Israel 

teve, pois a carta do rei da Síria veio para ele, pedindo que 

curasse Naamã da sua lepra. O rei de Israel interpretou isto 

como sendo um pretexto para declarar guerra contra Israel e 

ficou perturbado. Quando, porém, o profeta Eliseu tomou 

conhecimento do caso, mandou que enviassem a ele o comandante 
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do exército da Síria. Naamã foi a procura da casa do profeta. 

Pensava ele que quando chegasse lá o profeta iria recebê-lo com 

todas as honrarias. Porém, foi o contrário. Eliseu não prestou 

nenhuma homenagem a Naamã. E o que foi pior: nem sequer saiu 

para se encontrar com o comandante siro. Mandou um recado para 

Naamã dizendo que ele fosse ao rio Jordão e mergulhar-se nele 

sete vezes. Parecia uma brincadeira do profeta, ou uma ironia. 

Mas, o profeta falava a sério. O comandante siro estava lá fora 

esperando ser atendido pessoalmente pelo profeta Isto não 

agradou em nada o comandante siro, que apesar de leproso, era 

bastante orgulhoso. O problema do coração de Naamã é maior do 

que o problema da sua lepra. Naamã ficou furioso. Achou que a 

receia indicada pelo profeta era muito simplista e que rio por 

rio, ele preferia os de sua própria terra. Cheio de orgulho, o 

militar siro revela o seu desagrado. E o que diz o comandante? 

Notemos a partir do versículo ll: 11 No entanto Naamã, muito irritado, 

resolveu ir-se embora. “Vejam bem”, disse ele, “eu sempre pensei que, pelo menos, ele viria, 

falaria comigo, poria a mão sobre as partes leprosas, invocaria o nome do Senhor seu Deus e 

eu ficaria curado! Estas foram as palavras do comandante siro. Então, 

estas palavras mostram o seu orgulho, e também que Naamã tinha 

uma ideia em como Deus deveria fazer as coisas. Creio que Naamã 

é muito parecido com muitos de nós que achamos que Deus deve 

fazer o seu trabalho de determinada maneira se Deus não fizer 

como nós esperávamos ficamos aborrecidos e como crianças 

pequenas fazemos uma “birra”, e é o caso aqui de Naamã. 
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As Sagradas Escrituras dizem que Deus resiste ao orgulhoso, 

porém dá graças aos humildes. Aqui Naamã poderia ter perdido a 

grande bênção por causa do orgulho. Naamã pensava que o profeta 

viria logo ao seu encontro com um pouco de óleo para ungi-lo, 

como fazem alguns religiosos hoje. Porém, o profeta quer que 

Deus o cure, simplesmente mediante a fé e a obediência e não 

com uma técnica ou pratica qualquer. Isto porque muitas vezes 

as pessoas dão mais importância aos métodos do que a quem tem o 

poder para curar que é Deus. E por isto diz por meio do seu 

servo, que o comandante vá banhar-se no Jordão mergulhando sete 

vezes em suas águas. Por mais simples que este sistema 

parecesse, era o indicado por Deus. Não deveria tentar outra 

forma, porque não daria resultado. Era uma questão de 

obediência e fé. O comandante diz mais, mostrando o seu 

desagrado: 11 No entanto Naamã, muito irritado, resolveu ir-se embora. “Vejam bem”, 

disse ele, “eu sempre pensei que, pelo menos, ele viria, falaria comigo, poria a mão sobre as 

partes leprosas, invocaria o nome do Senhor seu Deus e eu ficaria curado! O comandante 

siro lembra aos componentes de sua comitiva que na sua terra há 

rios mais limpos do que o Jordão e por isto se é questão de 

água, na sua terra há melhor do que alí. Mas, o chefe militar 

estava enganado. Não se tratava de água limpa ou suja ou 

barrenta. Tratava-se de fé, de obediência. Esta atitude do 

comandante nos lembra a daqueles que dizem que o sistema de 

salvação simples demais. Muitos acham mais fácil crer nas 

religiões que têm um sistema de culto cheio de liturgia, de 
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formalismo, de preceitos, do que no acto simples de adoração 

onde há ausência desses meios externos de culto. O caso, é que 

não é liturgia, nem cerimonial, nem pompa ritualista, que limpa 

do pecado. Não é mera água, seja deste ou daquele rio que tira 

a lepra do comandante siro. É a fé no Deus verdadeiro. É a fé 

que depositamos na sua palavra. Como Naamã, muitos procurão 

substituir a fé. Porém, isto é inteiramente impossível. Sem fé 

é impossível agradar a Deus. O problema é que muita gente 

ignora a gravidade da doença do pecado. Acham que qualquer 

coisa serve. Para Naamã, se é questão de rio, de água, então em 

sua terra as coisas eram até mais favoráveis, pois os rios eram 

mais limpos, as águas eram mais saudáveis. Muitos acham que a 

religião, seja ela qual for, resolve. Toda religião é boa, 

desde que haja sinceridade, dizem. Não. Não . Não é isto não. O 

remédio certo para o problema do pecado é só um. É o sangue de 

Cristo. é fé no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário.  

Notemos agora o versículo l3: 13 Mas os seus ajudantes tentaram fazê-lo 

reconsiderar: “Se o profeta te tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não a terias 

feito? Então porque é que não fazes isso, que é lavares-te e ficares curado?” 14/15 Naamã 

sempre aceitou descer até ao rio Jordão; mergulhou sete vezes, como Eliseu lhe dissera, e a 

sua carne ficou como a de um menino — curou-se. Vemos aqui, amigo, que 

quando o comandante se achava indignado e resolvido a voltar 

para a sua terra sem se submeter ao sistema do profeta de Deus, 

os seus oficiais o cercaram e lhe deram um conselho que foi 

aceito. Não era difícil para Naamã fazer aquilo que o profeta 
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lhe havia determinado. Se tivesse o profeta passado um método 

complicado, cheio de mistérios e mágicas, o comandante 

incrédulo teria aceito sem maiores discussões ou delongas. Mas, 

como tudo era muito fácil e simples, então ele descrê e se 

recusa a se submeter ao que lhe disse o homem de Deus. Voltemos 

a dizer que muitos estão recusando também o remédio que Deus 

tem indicado para o problema do pecado, porque é simples 

demais. Esse remédio. É Cristo. Quando o carcereiro de Filipos 

perguntou ao apóstolo o que deveria fazer para ficar livre da 

doença do pecado, o apóstolo respondeu: "Crê no Senhor Jesus 

Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Então tudo quanto o 

homem carece fazer para ser salvo é crer em Cristo e nada mais. 

Naamã foi, mergulhou sete vezes, e ficou limpo, curado. É o 

poder da fé.  

 

Voltemos ao texto, agora no versículo l5: Voltou então mais a sua 

comitiva toda para ir falar de novo ao profeta; puseram-se respeitosamente na sua frente e 

Naamã disse: “Agora sei que em todo o mundo não há um verdadeiro Deus senão em Israel. 

Peço-te que aceites estes presentes.” 16 “Juro-te por Jeová, o meu Deus, que não os aceitarei.” 

Naamã insistiu com ele, para que os aceitasse, e ele sempre recusou firmemente. 

Aqui vemos o comandante siro completamente impressionado com o 

que Deus lhe fez. Voltou para dar graças. O profeta não quer 

receber nada das suas mãos. Foi uma cura divina e por ela não 

deve aceitar nada. Isto aqui nos lembra a salvação que é 

inteiramente de graça, por meio da fé. Naamã insiste em pagar 
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alguma coisa pelo bem recebido e diz assim no versículo l7: 17/18 

“Bem”, disse Naamã, “está certo. Mas peço-te que me dês terra correspondente a dois 

carregamentos de mula para levar comigo, porque daqui em diante nunca mais oferecerei 

sacrifícios a outro deus senão ao Senhor. Contudo, que o Senhor me perdoe só isto — quando 

o meu senhor, o meu rei, entrar no templo do deus Rimom para o adorar e se apoiar no meu 

braço, que o Senhor me perdoe se eu também me inclinar.” 19 “Podes ir em paz”, disse 

Eliseu. Naamã regressou à sua terra. 

Naamã aqui mostra se maravilhado com o que Deus fez com ele, 

dando-lhe uma cura radical, completa. Ele inclusive toma a 

decisão de não mais adorar outro deus senão o Senhor e procurar 

mudar os seus comportamentos quando entrar no templo com o seu 

Rei que vai adorar um deus pagão. Vamos ler agora a partir do 

versículo 20: 20 Mas Geazi, o ajudante de Eliseu, disse para consigo: “O meu senhor 

não devia ter deixado este indivíduo partir sem ter ficado com alguns dos seus presentes. 

Quem há-de ir atrás dele para ver se ainda apanho alguma coisa, serei eu.” 21 Geazi partiu 

atrás de Naamã. Quando este o viu aproximar-se, saltou do carro e foi ao encontro de Geazi. 

“Há alguma novidade?” perguntou-lhe. 22 “Não, vai tudo bem”, respondeu Geazi. “Apenas 

que o meu senhor me mandou vir ter contigo, porque chegaram dois moços profetas, das 

montanhas de Efraim, e ele gostaria de lhes dar trinta e quatro quilos de prata e duas mudas de 

roupa.” 23/24 “Tens aqui já sessenta e oito quilos”, respondeu Naamã. Deu-lhe mais 

dois fatos caros, e pôs o dinheiro em dois sacos, mandando dois servos seus que carregassem 

com os presentes, na companhia de Geazi. No entanto quando chegaram à colina onde vivia 

Eliseua, Geazi pegou nos fardos dos presentes, e mandou os servos embora. Depois escondeu 
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o dinheiro na sua casa. 25 Ao apresentar-se novamente na frente do seu senhor, Eliseu 

perguntou-lhe: “Onde é que estiveste, Geazi?” “Em sítio nenhum!”, respondeu-lhe. 

26/27 “Não estás a ver que o meu pensamento te acompanhou, quando Naamã 

desceu do carro para vir ao teu encontro? Seria esta situação própria para arranjares dinheiro, 

roupa, olivais, vinhas, cordeiros, bois e servos? Visto que fizeste uma tal coisa, a lepra de 

Naamã ficará sobre ti e sobre os teus filhos, e sobre os teus descendentes para sempre.” Geazi 

saiu dali leproso, com a pele branca como neve. Prezado amigo, o pecado de 

Geazi foi muito grande, como grande é o pecado daqueles que 

apresentam o evangelho quase como mercenários, só apresentam a 

boa nova de Deus, que nos foi entregue de graça, por dinheiro o 

ofertas especiais. Isto é muito triste aquilo que recebemos de 

graça devemos dar de graça, o evangelho de Deus está acessível 

a todos sem que tenha de ser comprado. No próximo programa 

continuaremos a ver as lições que Deus tem para nós. ATÉ LÁ 

FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 

Terminou 13.16h 

 

 


