
invadido o território de Israel...” Apesar de estar 
prestando serviços forçosamente ao “inimigo”, a menina 
não nutriu sentimento de revolta, ódio, vingança, mas 
compreendeu o seu papel, agindo amorosamente, como 
re�exo da graça do Deus a quem de fato servia; 

v.2 “...e entre os cativos...” – Ela era uma escrava. 
Sem direitos, somente deveres, que em meio as 
adversidades da vida, se colocou como instrumento não 
mãos de Deus;

v.2   “... e entre os cativos havia uma menina” -  
apesar de ter exercido um papel muito importante na 
narrativa, ela permanece anônima para nós, porém, 
Deus sabe muito bem quem era ela e o que fez para Sua 
glória;

v.3 - “...Certo dia, a menina disse à sua senhora: 
“Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em 
Samaria! Ele o curaria da lepra!”. Vivendo em um 
ambiente idólatra e sincrético, ela manteve de maneira 
�rme e segura sua Fé em Deus, reconhecendo Seu poder, 
exclusividade, singularidade, e ainda anunciava que 
todos podem desfrutar de Seu favor!; 

v.15 – “...Naamã disse: “Agora sei que no mundo 
inteiro não há Deus, senão em Israel”.  A declaração de 
Naamã indica a extensão do amor, da graça e do favor de 
um Deus que não faz acepção de pessoas, mas age em 
favor daqueles que nele põe sua con�ança;

Quem Deus usa em Sua obra? Deus usa pessoas 
comuns, como aquela menina anônima, como eu e 
você, pois Ele é um Deus extraordinário!

Após sua primeira mensagem pública, baseada no 
profeta Isaías, de maneira muito interessante e 
intrigante, Jesus menciona duas ações de Deus 
direcionadas aos gentios: O socorro oferecido para a 
viúva de Sarepta em Sidon; e a cura do comandante do 
exército Sirio, Naamã, o leproso.

“... E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a 
Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva.

E muitos leprosos havia em Israel no tempo do 
profeta Eliseu, e nenhum deles foi puri�cado, senão 
Naamã, o siro. Lucas 4.26,27

Mas quero chamar sua atenção e destacar a 
personagem anônima do segundo evento mencionado 
por Jesus! 

“O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, 
comandante do seu exército, pois, por meio dele, o 
Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, 
embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de 
lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham 
invadido o território de Israel, e entre os cativos havia 
uma menina que se tornou serva da esposa de 
Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: 
“Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta 
em Samaria! Ele o curaria da lepra!”. Naamã contou 
ao rei o que a menina israelita tinha dito. 2 Reis 
5;1-4. 

O fato referido por Jesus, foi com certeza, um ato 
soberano de Deus, que controla e dirigi a história dos 
povos e da humanidade, entretanto tem a participação 
de uma menina, que não teve nem seu nome registrado, 
porém seu ato, sua ousadia, seu amor, sua �delidade, 
estão cravados em muitos corações e ainda ecoa na 
história e na eternidade!

v.2 – “...Naquela época, saqueadores sírios tinham 

Quem Deus usa em sua obra?
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