
 

 

Maneiras extraordinárias de alcançar os que se apegam a este mundo 
“E Eu porei a Minha glória entre as nações” Ezequiel 39:21. 

“Mesmo entre os gentios, havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo 
de seu pecado e degradação.”— O Desejado de Todas as Nações, p. 35. 

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 244-253 (“Naamã”). 

Domingo, 17 de agosto 1. EDUCAÇÃO NO LAR 

A. Cite alguns personagens bíblicos ligados à correta educação no lar.1 Samuel 1:20; 2 Reis 
5:2; Rute 4:22; Daniel 1:6. 

1Sm 1:20 Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, 
dizendo: "Eu o pedi ao Senhor". 

2Re 5:2 Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir à 
mulher de Naamã. 

Rt 4:22  Obede gerou Jessé; e Jessé gerou Davi. 

Dn 1:6 Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 

“Deus ordenara aos hebreus que ensinassem aos filhos os Seus requisitos, e os tornassem familiares 
com todo o trato divino para com seus pais. Essa era uma das obrigações especiais de cada pai, obrigação 
que não devia ser delegada a outro. Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de pais e mães devia 
dar instrução a seus filhos. Pensamentos acerca de Deus deviam associar-se com todos os fatos da vida 
diária.”—Patriarcas e profetas, p. 592. 

B. Qual é o primeiro dever de pais cristãos? Provérbios 22:6. 

Pv 22:6 Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele.  

“Ensinemos a nossos filhos as reivindicações que Deus põe sobre eles: de ser seu dever transportar a 
religião para cada aspecto da vida, de deverem amar a Deus supremamente e de amarem ao próximo, não 
negligenciando as pequenas cortesias da vida, que são essenciais à felicidade.”—The Health Reformer,1º 
de maio de 1877. 

Segunda-feira, 18 de agosto 2. PEQUENA SERVA EM CATIVEIRO 

A. De que forma uma garotinha, que havia sido apropriadamente educada pelos pais, serviu 
como uma das testemunhas de Deus entre os gentios? 2 Reis 5:2 e 3. 

2Re 5:2-3 Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir à 
mulher de Naamã. 3 Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está 
em Samaria, ele o curaria da lepra". 

“Os pais da menina hebréia, ao ensinar-lhe a respeito de Deus, não sabiam o destino que lhe tocaria. 
Mas foram fiéis em seu mister; e no lar do capitão do exército sírio, sua filha testemunhou do Deus a quem 
tinha aprendido a honrar.”—Profetas e reis, p. 246. 

B. Cite o dom mais precioso com o qual podemos beneficiar nossos filhos. Deuteronômio 4:10. 

Dt 4:10 Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o 
Senhor me disse: "Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam 
a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos". 

“Não há mais alto encargo do que o confiado aos pais e mães no cuidado e na educação de seus filhos. 
Os pais têm que tratar com os próprios fundamentos de hábito e caráter. O futuro de seus filhos é em 
grande medida decidido pelo exemplo e ensino dados pelos pais.  
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[...] Os pais que repartem com o filho tal dom o estão dotando com um tesouro mais precioso que as 
riquezas de todos os séculos – um tesouro tão perdurável quanto a eternidade. 

Nós não sabemos em que setor nossos filhos poderão ser chamados a servir. Eles podem despender 
sua vida no círculo do lar; podem empenhar-se nas ocupações comuns da vida, ou ir a terras pagãs como 
ensinadores do evangelho; mas todos são igualmente chamados como missionários para Deus, ministros 
de misericórdia ao mundo. Devem obter uma educação que os ajude a permanecer ao lado de Cristo em 
abnegado serviço.”— Ibidem, p. 245. 

C. O que devemos compreender quando, às vezes, pensamos nas coisas incomuns que nos 
acontecem? Jeremias10:23; Provérbios 16:9.  

Jr 10:23 Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence; não compete ao homem dirigir os seus 
passos. 

Pr 16:9 Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. 

“Escrava, distante do lar, essa pequena serva era, não obstante, uma das testemunhas de Deus, 
cumprindo inconscientemente o propósito para o qual Deus havia escolhido Israel como Seu povo.”— 
Ibidem, p. 244. 

Terça-feira, 19 de agosto 3. NAAMÃ 

A. Qual foi a reação de Jorão, rei de Israel, ao ler uma carta do rei da Síria, e como Eliseu 
procurou encorajá-lo? 2 Reis 5:7 e 8. 

2Re 5:7-8 Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de 
conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam 
como ele procura um motivo para se desentender comigo! " 8 Quando Eliseu, o homem de Deus, soube 
que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgaste tuas 
vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel". 

B. Como Naamã teve a fé provada quando chegou à porta da casa de Eliseu? 2 Reis 5:9-12. 
Descreva o milagre que serviu tanto para curar Naamã quanto para convertê-lo à adoração do 
Deus de Israel. 2 Reis 5:13 e 14. 

2Re 5:9-12 Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. 10 Eliseu 
enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão; sua pele será restaurada e 
você ficará purificado". 11 Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia 
para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e 
me curaria da lepra. 12 Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas 
de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? " Então, foi embora dali furioso. 

2Re 5:13-14 Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa 
difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado! " 
14 Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus; ele foi 
purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. 

“Naamã havia esperado ver alguma maravilhosa manifestação do poder do Céu. ‘Eis que eu dizia 
comigo’, confessou ele: ‘certamente ele sairá, e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e 
passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso’. Quando lhe foi ordenado que se lavasse no 
Jordão, seu orgulho foi ferido, e em mortificação e desapontamento exclamou: ‘Não são porventura Abana 
e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas, e 
ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação.’ (2 Reis 5:11 e 12). 

O orgulhoso espírito de Naamã rebelou-se contra o seguir o caminho indicado por Eliseu. Os rios 
mencionados pelo capitão sírio eram embelezados por circundantes bosques, e muitos acorriam às 
margens dessas deleitáveis correntes para adorar seus ídolos. A Naamã, não custaria grande humilhação 
de alma descer a uma dessas águas. Mas era unicamente seguindo as específicas indicações do profeta 



 

 

que ele poderia alcançar a cura. Somente voluntária obediência traria o resultado desejado.”—Profetas e 
reis, pp. 248 e 249. 

C. Como Naamã confessou sua conversão ao verdadeiro Deus? 2 Reis 5:15, 16 e 19. Muitos 
séculos depois, de que modo Jesus elogiou a fé demonstrada por Naamã? Lucas 4:27. 

2Re 5:15-16,19  15 Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar 
diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em 
Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo". 16 O profeta respondeu: "Juro pelo nome do 
Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei". Embora Naamã insistisse, ele recusou. 19 Disse Eliseu: "Vá 
em paz". 

Lc 4:27 Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta; todavia, nenhum deles 
foi purificado: somente Naamã, o sírio". 

“Séculos depois de haver Naamã retornado a sua pátria, curado no corpo e no espírito, sua maravilhosa 
fé foi referida e louvada pelo Salvador como uma lição para todo aquele que professa servir a Deus.”—
Ibidem, pp. 252 e 253. 

Quarta-feira, 20 de agosto 4. GEAZI 

A. Como Geazi foi usado pelo diabo para pôr uma pedra de tropeço diante daqueles com quem 
o Espírito Santo estava trabalhando para salvar? 2 Reis 5:20-24. 

2Re 5:20-24  20 Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: "Meu senhor foi bom demais para 
Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei 
atrás dele para ver se ganho alguma coisa". 21 Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o 
se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: "Está tudo bem? " 22 Geazi 
respondeu: "Sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos 
profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes trinta e cinco quilos de 
prata e duas mudas de roupas finas". 23 "Claro", respondeu Naamã, "leve setenta quilos". Ele insistiu 
com Geazi para que aceitasse e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas 
de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. 
24 Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. 
Mandou os homens de volta, e eles partiram. 

“Geazi, servo de Eliseu, tivera oportunidade, durante anos, para desenvolver o espírito de abnegação 
que caracterizava a vida de labores de seu mestre. Fora seu privilégio tornar-se um nobre porta-bandeira 
no exército do Senhor. Os melhores dons do Céu por muito tempo haviam estado ao seu alcance; contudo, 
voltando-lhes as costas, ao contrário cobiçara o brilho falso das riquezas mundanas. E agora os ocultos 
anseios do seu espírito avaro levaram-no a render-se a uma dominante tentação.”—Profetas e reis, p. 250. 

“[Geazi]Habitou no lar do santo profeta Eliseu, viu-lhe a vida piedosa, ouviu-lhe as ferventes orações e 
o seu inculcar de corretos princípios. Entretanto, Geazi não se tornou melhor.”—The Ellen G. White 1888 
Materials, p. 1529.  

B. O que é pedido de todo cristão, especialmente dos que foram chamados a trabalhar como 
professores, oficiais da igreja ou evangelistas? Hebreus 12:13. 

Hb 12:13  "Façam caminhos retos para os seus pés", para que o manco não se desvie, mas antes seja 
curado. 

“Os erros cometidos por crentes na verdade trazem sobre a igreja grande fraqueza. São pedras de 
tropeço no caminho dos pecadores, e os impedem de ir para a luz.”—Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 
252. 

“Os que professam guardar e ensinar a santa lei de Deus, e todavia estão continuamente a transgredi-
la, são pedras de tropeço tanto aos pecadores quanto aos crentes na verdade. A maneira frouxa, 



 

 

negligente como eles consideram a lei de Jeová e o dom de Seu Filho é um insulto a Deus. A única maneira 
por que podemos corrigir esse espalhado erro é examinar atentamente todo aquele que se quer tornar um 
ensinador da Palavra. Aqueles sobre quem repousa essa responsabilidade devem-se informar da história do 
candidato desde a época em que professou crer na verdade. Sua experiência cristã e seu conhecimento 
das Escrituras, a maneira como defende a verdade presente, tudo deve ser compreendido. Ninguém deve 
ser aceito como obreiro na causa de Deus enquanto não manifestar que possui uma experiência real e viva 
nas coisas de Deus.”— Obreiros evangélicos, pp. 437 e 438. 

C. Do que nossa segurança espiritual depende? 1 Coríntios 10:12; 2 Coríntios 13:5. 

1Co 10:12 Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia! 

2Co 13:5 Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo 
Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados! 

Quinta-feira, 21 de agosto 5. OS HOMENS NÃO PODEM ENGANAR A DEUS 

A. O que aconteceu com Geazi tão logo ele proferiu uma segunda mentira? 2 Reis 5:25-27. 

2Re 5:25-27  Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: "Onde você esteve, 
Geazi? " Geazi respondeu: "Teu servo não foi a lugar algum". 26 Mas Eliseu lhe disse: "Você acha que 
eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com 
você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, 
bois, servos e servas. 27 Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre". 
Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. 

B. O que a Bíblia diz a respeito daqueles que mentem? Provérbios 19:5; Colossenses3:25; 
Apocalipse 22:15.  

Pr 19:5 A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. 

Cl 3:25  Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. 

Ap 22:15 Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os 
assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 

“A verdade é de Deus; o engano, em suas inumeráveis formas, é de Satanás; e quem quer que, de 
qualquer forma, se afaste da linha reta da verdade está entregando a si mesmo ao poder de Satanás. Os 
que têm aprendido de Cristo não se comunicarão ‘com as obras infrutuosas das trevas’(Efésios5:11). No 
falar, como no viver, serão simples, retos e verdadeiros, pois estão-se preparando para o companheirismo 
com os santos em cuja boca não se achou engano (Apocalipse 14:5).”—Profetas e reis, p. 252. 

“Aqui [no nono mandamento] se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda 
tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um 
relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão 
eficazmente quanto por palavras. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a 
transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira 
que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso 
próximo, pordifamação ou suspeitas ruins, por calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da 
verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono mandamento.”—Patriarcas e 
profetas, p. 309. 

Sexta-feira, 22 de agosto RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. Como podemos preparar nossos filhos para serem como a pequena serva israelita?  
2. Qual é o chamado para nossa juventude – qualquer que seja a área em que sirvam? 
3. Como as pessoas podem hoje ser tocadas, assim como o foi Naamã? 
4. Que espírito, manifestado por Geazi, pode estragar nossos melhores esforços evangelísticos? 
5. O que é pedido de todos os cristãos – especialmente quando se está testemunhando? 
 


