
Uma Serva Atenciosa
2 Reis 5:1-5 narra a interessante história de uma menina hebreia 
que foi levada da casa de seus pais para ser serva da  
esposa de Naamã, o chefe do exército Sírio. 

Naamã ficou gravemente doente com lepra, 
uma doença incurável, e a esposa estava muito 
preocupada com ele. A serva hebreia disse para a 
esposa de Naamã que ela sabia que o profeta Elias 
podia curá-lo. 

A lepra 
sumiu!

Como Naamã seguiu as instruções que Elias lhe 
deu, ele foi curado da lepra.



Talvez a menina fosse amável, presta-
tiva e obediente, qualidades essas que a 
ajudaram a ganhar o favor da Sra. Naamã.

Provavelmente, foram esses pontos 
fortes do seu caráter que a levaram 
a compartilhar a sua fé com a Sra. 
Naamã.

Você é uma  
grande ajuda! Muito 
obrigada por tudo 

que faz.

Obrigada por 
me ajudar a levar 
esta comida aos 

pobres.

A Palavra de 
Deus nos ensina a 
ajudar os outros.

A seguir ponderamos qual poderia ser um dos motivos por que Naamã e 
sua esposa estiveram dispostos a seguir a sugestão de uma menina hebreia, 
que não era da mesma religião deles.

Para facilitar a leitura, vamos nos referir à esposa de Naamã como Sra. 
Naamã.



Quando as pessoas veem você colocar o amor em ação na forma 
como aje com seus familiares e colegas, elas estão vendo um 
reflexo de Jesus em você.

Elas veem em você um exemplo de como Jesus pode torná-las 
pessoas felizes e que se importam com os outros.

As pessoas que observam você vão querer saber como podem 
demonstrar essa mesma bondade em suas vidas.

Se a menina serva não tivesse sido obediente, amável e altruísta, é 
pouco provável que a Sra. Naamã tivesse confiado nela do jeito que 
confiou.

E depois, quando a menina falou para a Sra. Naamã sobre o poder 
de Deus para curar e como ela sabia que Deus podia curar seu 
marido da dolorosa doença da lepra, ela provavelmente não lhe 
teria dado ouvidos.

Não!

Não se preocupe  
com o brinquedo 

quebrado, Maria. Todos 
nós cometemos  

erros. Tenho certeza  
que aprendeu a não 
ser tão brusca com 

os brinquedos.

Você pode  
me ajudar?

Acho que  
não posso  

confiar  
nela.

O profeta Elias  
pode orar pela cura 

do meu senhor e  
Deus vai curá-lo.
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Mas como a menina hebreia havia sido um bom 
exemplo do amor e fidelidade de Deus, a Sra. Naamã 
logo deu atenção à sugestão que ela lhe deu.

Deixem que as boas obras de 
vocês brilhem para serem vistas 
por todos, de tal maneira que 
louvem o Pai celeste”.  
(Mateus 5:16 BV).

O poder de  
Deus pode curar o 

meu senhor da lepra. 
Ele devia ir ver o 

profeta Elias.

Acredito em  
você, porque você 

tem sido sempre muito 
amável e amorosa. 

Vou falar para o meu 
marido.

Você também  
pode ser uma 

testemunha para Deus, 
ao manifestar o amor 
de Jesus na sua vida 

diária.


