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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Nas crises da sua vida, que atitudes você tomou? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – 2º Reis 5.1-14 

 

Não é difícil encontrarmos uma pessoa ou uma família inteira em crise. Várias são as motivações que podem de um dia 

para o outro mudar tudo em nossa vida. Os sonhos, a segurança, a alegria, a tranquilidade podem dar lugar à aflição, às 

preocupações, às tristezas, à ansiedade, como no caso de Naamã. Nós já sabemos que Deus curou Naamã. Com o 

milagre, a paz voltou a reinar em sua vida e consequentemente em seu lar. Ele reconheceu o poder de Deus (2Rs 5.15). O 

processo que levou Naamã à cura pode nos ajudar a enfrentar os nossos próprios momentos de dificuldades. Podemos 

extrair boas lições para nossas vidas: 

 

1. Na hora da crise, Deus levanta pessoas para nos auxiliar na caminhada. A menina israelita foi o principal instrumento 

que Deus usou para levar esperança até Naamã. Uma menina simples, que desejou apenas ver o seu senhor curado. 

Quem poderia imaginar que a solução para aquele poderoso guerreiro sairia dos lábios daquela humilde serva? 

Infelizmente, em nossos dias, poucas pessoas dariam crédito às palavras daquela humilde menina, porém, era ela quem 

conhecia o caminho para a cura de Naamã. Ela sabia que Deus estava agindo por intermédio do profeta Eliseu, que 

estava em Samaria. Ela apontou a direção, mas foi Naamã quem precisou agir para ser curado. Além da menina e do 

profeta Eliseu, também fizeram parte do plano de Deus para vida de Naamã a sua esposa, o rei da Síria, o rei de Israel e 

seus servos. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar na caminhada. 

 

2. Na hora da crise é necessário abrir mão dos próprios conceitos e humildemente aceitar o caminho de Deus para a 

cura. Naamã não aceitou a ordem de Eliseu porque ele queria que as coisas acontecessem do seu jeito. Antes mesmo de 

ter o contato com o profeta, ele já havia imaginado como os fatos aconteceriam (5.11). Como a direção foi outra, ele 

ficou furioso. Não somos diferentes de Naamã. Mesmo sabendo que Deus pode nos responder com um sim, não ou 

espere, somos tendenciosos a impor para Deus a nossa vontade, que geralmente é um sim de Deus conforme o nosso 

querer. Não temos um controle remoto para ajustar os fatos da vida à nossa vontade. Dependemos de Deus para nos 

dirigir. Ninguém é melhor do que ele para nos conduzir. Esse foi o entendimento de Davi quando escreveu o Salmo 23. 

 

3. Na hora da crise é necessário obedecer às ordens específicas do Senhor. Naamã foi obrigado a reconsiderar sua fúria 

para que o milagre acontecesse. Seus servos conseguiram convencê-lo a obedecer à simples ordem do profeta. Ele então 

abriu mão dos rios Abana e Farfar, que estavam em sua mente, e se banhou no rio Jordão, conforme a ordem de Eliseu. 

Forma sete mergulhos e o milagre aconteceu. Muitas pessoas procuram a solução para seus problemas e muitas vezes 

essas mesmas pessoas não querem se submeter às ordens de Deus. Quantas pessoas estão sofrendo por terem 

negligenciado as ordens de Deus! Pessoas resistentes ao Espírito Santo, que desobedecem aos preceitos do Senhor, 

vivem uma vida cristã medíocre e infrutífera. Não podemos ser seletivos, escolhendo apenas as ordens que mais nos 

agradam. Precisamos nos tornar a cada dia mais obedientes ao Senhor (2Co 10.3-6). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que está vivendo uma crise muito intensa. Fale de Jesus para ela e seja um canal 

usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: ATENÇÃO: 1) Reunião com todos os líderes de todas as células no dia 10 de 

novembro de 2015 às 20 horas. NENHUM LÍDER DEVERÁ FALTAR. Vamos passar orientações para o nosso último 

encontro de células no dia 01 de dezembro. Deixe alguém liderando sua célula neste dia! 


