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RESUMO 
O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 3º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulada: “O Plano de Deus para Israel 
em Meio à Infidelidade da Nação: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel”, 
cujo conteúdo foi desenvolvido pelo pastor-teólogo Claiton Ivan Pommerening.  
 
As citações bíblicas foram retiradas da Nova Almeia Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações 
em contrário e devidamente referenciadas.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 08, “Naamã é Curado da Lepra”, apresenta um estudo bíblico sobre 
a cura de Naamã no ministério profético de Eliseu, conforme a narrativa de 2 Reis 5.1-27. Por meio 
desse conteúdo, busca-se: apresentar um quadro contextual no qual a cura de Naamã está situada; 
ressaltar o fator soteriológico na história de Naamã; e, propor uma linha de aplicação sobre como a 
Igreja deve testemunhar a realidade do pecado e da salvação. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A narrativa bíblica de 2 Reis 5.1-27 é importante nos propósitos do autor dos Reis. Esse milagre ocorrido 
no ministério profético de Eliseu tinha o propósito de testemunhar a grandeza graciosa da salvação dada 
por Deus, independentemente da situação e sem fazer acepção de pessoas. Assim, o caso dramático de 
Naamã serviu como uma demonstração eloquente para os israelitas sobre o caráter e a disponibilidade 
do poder restaurador e salvador dado pelo Único Deus verdadeiro. 
 
O presente texto de apoio trata do seguinte conteúdo: o primeiro e segundo subtópicos apresentam um 
quadro contextual no qual está inserido a cura de Naamã; e, no terceiro subtópico, são destacadas 
verdades sobre a salvação conforme indica a narrativa de 2 Reis 5.1-27. E, na conclusão, é feita uma 
aplicação sobre como a Igreja, na realização da obra do ministério, deve denunciar a gravidade do pecado 
e a suficiência da salvação em Cristo. Bons estudos!  
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1. O QUADRO DA VIDA DE NAAMÃ. 
 
O ministério de Eliseu foi marcado pela manifestação de poder em curas e milagres, entre os quais está o 
relato da cura do siro Naamã.  
 
O historiador dos Reis concedeu um importante espaço para a história da cura de Naamã – conforme 2 
Reis 5.1-27. Esse relato está relacionado ao propósito teológico, que vai além da cura física e abrange uma 
forte ênfase soteriológica, segundo a qual o Único Deus verdadeiro, Senhor de Israel, é a fonte sempiterna 
de salvação a todos quantos o buscam – sem acepção de pessoas. Dessa forma, a cura de Naamã lançou 
uma luz instrutiva sobre a natureza de Deus e a natureza do ministério profético de Eliseu.  
 
A importância teológica dessa narrativa deve ser compreendida dentro do contexto social e religioso do 
reino de Israel (do Norte) e do contexto biográfico de Naamã, como segue. 
 
1.1 - O QUADRO DO REINO DE ISRAEL. 
 
A história da cura de Naamã está enquadrada no contexto mais amplo do momento social e religioso do 
reino de Israel. O centro do ministério profético de Eliseu era a vida nacional e espiritual dos israelitas que 
tinham enveredado pela idolatria e apostasia, segundo a influência maligna do rei Jeroboão, do rei Acabe 
e de Jezabel (1 Rs 19 – 2 Rs 9). 
 
Nesse longo período no qual temos os ministérios de Elias e Eliseu, os israelitas foram caracterizados pela 
lassidão espiritual, incertezas socioeconômicas, conflitos políticos e desvios morais e espirituais da 
verdadeira fé no Único Deus verdadeiro. Eliseu exerceu um ministério profícuo em palavras e obras de 
poder, como meio para a repreensão dos erros e conclamação ao arrependimento, dando provas da 
poderosa graça salvadora do Deus de Israel.  
 
Nesse enquadramento, fica evidente como a cura de Naamã estava relacionada aos propósitos de Deus 
para os israelitas, por meio do ministério profético de Eliseu. Nas palavras de Carlos Cardoso Pinto: “Eliseu 
estende a misericórdia de Javé para um general arameu, mostrando, portanto, o poder e a universalidade 
de Deus”3. Atestava o poder e a abrangência da misericórdia de Deus para todos quantos o buscam com 
fé e obediência. De modo sucinto: se Deus respondia com salvação aos estrangeiros, como no caso de 
Naamã, muito mais estava disposto a restaurar seu povo; e, se Deus respondia com salvação aos 
necessitados em condições de vulnerabilidades, como no caso de Naamã, muito mais suficiente era a 
salvação para socorrer seu povo. 
 
1.2 - O DRAMA BIOGRÁFICO DE NAAMÃ. 
 
O historiador bíblico iniciou sua narrativa mostrando o contraste dramático de Naamã: de um lado, era 
um homem de distinta posição social; mas, por outro lado, sofria com a lepra. Dessa forma, no versículo 
1, em uma só frase, é mostrado o peso contrastante que a lepra provocou na prestigiada vida de Naamã: 
“Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra”. 
 
O autor bíblico mostra como as qualidades sociais, políticas e econômicas de Naamã foram sobrepujadas 
pela lepra. Ele era repulsivo, apesar das qualidades. Veja o quadro abaixo: 
 

                                                 
3 PINTO, Carlos Osvaldo Cardoso. Foco e desenvolvimento no Antigo Testamento. 2ª ed. São Paulo, SP: Hagnos, 2006, p.341. 
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O PESO DOS DADOS BIOGRÁFICOS O PESO DA LEPRA 
 

“Naamã” era um nome comum entre os siros, que 
significava “gracioso, justo”. O historiador bíblico 
descreveu Naamã como um homem distinto no reino 
da Síria, possuindo os seguintes predicados 
prestigiosos: 
 
1) Possuía a mais alta patente militar no reino da 

Síria, como o comandante de todo o exército (2 
Rs 5.1);  
 

2) Possuía importância social singular, desfrutando 
de grande reputação diante do rei e da 
sociedade (2 Rs 5.1);  
 

3) Possuía a reputação de “herói de guerra” com 
grande coragem (2 Rs 5.1); e,  
 

4) Possuía riquezas (2 Rs 5.5). 

Naamã era portador da lepra – uma doença 
contagiosa e crônica, marcada pelo surgimento de 
feridas pruridas na pele e nervos, perda de 
sensibilidade, perda da força nos músculos afetados, 
atrofiamento das mãos, braços e/ou pernas, além da 
mutilação do nariz e lesões nos olhos que podem 
provocar cegueira. Nas Escrituras, a palavra “lepra” 
foi usada para descrever várias enfermidades da pele, 
nervos e cartilagens. No caso da narrativa de Naamã, 
“poderia se tratar, de acordo com diagnósticos 
modernos, de psoríase, eczema, vitiligo ou dermatite 
seborreica, bem como uma série de infecções 
causadas por fundos”4.  
 
Esse quadro clínico era ainda mais crítico nos tempos 
bíblicos e o leproso era forçosamente afastado para 
o isolamento social. Havia uma aversão cultural ao 
leproso, que passava a viver isolado, enquanto a 
doença tomava conta do corpo.  

 
Essa observação biográfica lança luz sobre o drama de Naamã e ajuda a aferir o valor da cura dele, segundo 
o propósito teológico do autor bíblico, ou seja, mostrar que o Deus de Israel é o único salvador que 
cura/salva, independentemente da situação e sem fazer acepção de pessoas. 
 
1.3 - A SALVAÇÃO DE NAAMÃ. 
 
Do ponto de vista clínico, a lepra era crônica, alastrante e deixava o corpo suscetível à mutilação, 
atrofiamento e cegueira. Esse espectro da lepra, com suas lesões pruridas na pele, nervos e cartilagens, 
se assemelhava ao estado de putrefação de um corpo morto e, por isso, essa era uma condição 
desesperadora e que gerava forte aversão. Do ponto de vista social, o leproso ficava abandonado ao 
desespero do isolamento. “Essa repulsa natural, associada ao isolamento do doente, aumentava ainda 
mais o sofrimento da vítima”5. 
 
O poderoso comandante Naamã padecia uma derrota silenciosa e enfrentava uma condição dramática de 
desesperança na qual a lepra esvaziava todas as suas qualidades pessoais, sociais e econômicas.  
 
Naamã é ilustrativo. Sua experiência com a perecibilidade da lepra e com a restauração dada por cura 
possui linhas comparativas com a condição dos israelitas dos dias de Eliseu e com todo ser humano que 
esteja em condições de necessidades físicas, familiares, sociais e espirituais. Nesse sentido, na sequência, 
são ressaltados dois pontos: o rompimento das barreiras impeditivas e a suficiência da salvação provida 
pelo Único Deus verdadeiro. 
 

1.3.1 - O Rompimento das Barreiras para a Salvação. 

                                                 
4 WALTON, John; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. Comentário histórico-cultural da Bíblia: Antigo Testamento. São 
Paulo, SP: Vida Nova, 2018, p.507. 
5 WALTON, John; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. ib., p.507. 
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A Bíblia deixa claro que o terreno da salvação possui barreiras que precisam ser superadas pela 
atitude de fé na Palavra e no poder, e, nesse sentido, Naamã precisou romper barreiras por atitudes 
de fé e obediência. As principais barreiras foram:   
 
A. As barreiras étnicas (2 Rs 5.2-7). As diferenças étnicas e as posições sociais eram consideradas 

de grande significado no mundo bíblico. O valor pessoal ficava associado à linhagem sanguínea 
e à posição social: militares ou civis, nobres ou plebeus, livres ou escravos, homens ou mulheres, 
senhores ou servos, ricos ou pobres etc. Por essa razão, é importante distinguir que Naamã era 
um arameu/siro, um gentio estranho à descendência eleita de Israel e um militar comandante 
geral de um exército hostil ao reino de Israel. Naamã precisou enfrentar os embaraços surgidos 
quando ele resolveu buscar ajuda entre os israelitas; ele teve que ter toda a diplomacia para que 
sua necessidade pessoal não envolvesse as questões étnicas e políticas entre os reinos da Síria 
e de Israel. 
 

B. As barreiras político-econômicas (2 Rs 5.5-7). Naamã era o principal comandante das forças 
militares do reino da Síria, de forma que o sucesso militar sírio estava associado à figura dele. 
Desse modo, a viagem a Israel foi mais um fator intrigante na tensão geopolítica da região. A 
presença de Naamã foi recebida com muita preocupação pelo rei de Israel. 
 
Naamã chegou ao reino de Israel com uma amostra de todo o seu prestígio e capacidade política, 
econômica e militar. Ele foi acompanhado de uma comitiva real, mostrando seu aparato militar 
(v.5,9). Ele foi chancelado por uma carta oficial do rei siro, mostrando o poder político que o 
amparava (v.5-7). E, ele foi abastecido de grande valor econômico, testemunhando sua 
disposição para pagar pelos benefícios que buscava (v.5). Dessa forma, a presença e intenções 
de Naamã foram traduzidas pelo rei de Israel como um engano político que visava a provocação 
para a guerra. O historiador bíblico relata que o rei Jorão “rasgou as suas roupas em sinal de 
medo” (v.7), demonstrando grande aflição. A questão transformou-se em questão de política de 
reino.  
 
O grande e poderoso Naamã teve que aprender que sua cura não poderia ser conquistada por 
pressão política e não poderia ser comprada por maiores que fossem suas riquezas. A 
misericordiosa cura divina estava além de qualquer influência que Naamã, seu rei e seu reino 
poderiam exercer.  
 

C. As barreiras religiosas (2 Rs 8-14). Os fatores religiosos e culturais são os mais significativos no 
contexto da narrativa bíblica. Naamã tinha conhecimento de uma ampla tradição religiosa que 
exerceu forte influência nas suas expectativas e na forma como avaliou as atitudes do profeta 
Eliseu. 
 
Naamã precisou manter a atitude de fé na palavra e poder de Deus diante de mais três fatores 
associados ao âmbito religioso e cultural: 1) A falta de recepção pessoal por parte do profeta 
Eliseu representou uma grande indignação ao prestígio de Naamã. Ele tinha a expectativa de 
que o profeta Eliseu fosse recebê-lo com uma cerimônia especial, devido à sua posição, comitiva 
e riquezas (v.9-11); porém, o profeta não se apresentou e somente enviou um mensageiro com 
a palavra de orientação para a cura; 2) A falta do profeta no ritual de purificação representou 
uma grande frustração para Naamã. Ele esperava passar por uma cerimônia de purificação 
oficializada pelo próprio profeta Eliseu (v.11-12), pois a eficácia dos rituais de purificação, no 
contexto das religiões idólatras da época, era creditada em grande parte à presença do principal 
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oficiante, que representava o deus a quem se buscava. “Seria incomum alguém realizar um ritual 
sem a presença do especialista para conduzir o procedimento, recitar os encantamentos e fazer 
os gestos esperados”6. Mas, ao contrário disso, Eliseu se privou de estar presente no momento 
da lavagem de purificação para a cura no rio Jordão; e, 3) A falta de uma cerimônia de purificação 
representou mais uma frustração para Naamã. O relato bíblico descreve o que Naamã esperava 
de ritual para a sua cura: “ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão 
sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso” (v.11), mas, a ordem recebida do profeta foi: 
“lave-se sete vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo” (v.10).  

 
Naamã, na contramão do seu prestígio, poder, riquezas e expectativas, recebeu a ordem de 
mergulhar sete vezes nas águas do rio Jordão7, longe da capital, longe dos holofotes, sem a presença 
do profeta Eliseu e sem a oficialização de uma cerimônia ritual de purificação. Era preciso fé na 
palavra e poder do Deus de Israel a quem o profeta Eliseu representava.  
 
A descida de Naamã ao rio Jordão e os mergulhos sob suas águas amareladas representou uma 
resposta de obediência à Palavra de Deus que foi agraciada com o poder restaurador de Deus. A 
presença de Deus foi mais importante do que a do seu profeta, a orientação da palavra de Deus foi 
mais suficiente do que qualquer conselho humano e o poder de Deus estava muito além do que 
qualquer coisa que o homem tinha a oferecer.  
 
1.3.2 - A Suficiência da Salvação. 
O caso dramático de Naamã serviu como uma demonstração eloquente para os israelitas sobre o 
caráter e a disponibilidade do poder restaurador e salvador dado pelo Único Deus verdadeiro. Nesse 
propósito, o ministério profético de Eliseu promoveu, com palavras e obras, tanto a fonte quanto o 
caráter da salvação dada por Deus.  
 
2 Reis 5.10 registra a palavra do homem de Deus: “Vá e lave-se sete vezes no Jordão, e a sua carne 
será restaurada, e você ficará limpo”. Esta palavra manifestou aspectos importantes da salvação, 
especialmente: 

 
A. A fonte da salvação: somente no Único Deus verdadeiro. A salvação é obra exclusiva de Deus. 

A salvação pertence ao Senhor (Êx 14.13; Sl 28.8-9; 37.39; 62.5-7; 68.19-20; 103.3-5; Is 33.22; 
46.4; Jn 2.9; Sf 3.17; Lc 19.10; At 4.12). Esse ponto teológico foi ilustrado no caso de Naamã: a 
salvação que ele desfrutou nas águas do Jordão não foi baseada em nenhuma posição, recursos 
ou bem humano, também não dependeu da presença de nenhum líder religioso exclusivo, de 
nenhum local consagrado ou de rituais religiosos. Deus foi claramente o agente da salvação, 
além e apesar de todo bem-querer, qualidades ou capacidades humanas. 
 
No caso de Naamã, portanto, foi dado “um testemunho público claro de que o Senhor Deus de 
Israel era o único e verdadeiro Deus vivo, o Deus de toda a Terra. Renunciou aos falsos deuses 
e ídolos da Síria e se identificou com Jeová”8. 
 

                                                 
6 WALTON, John; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. ib., p.508. 
7 O rio Jordão possuía águas amareladas e sem nenhum efeito terapêutico, como tinham as fontes termais que existiam em 
outras partes da região. Porém, deve ser observado que a ordem de mergulhar sete vezes nas águas correntes do rio Jordão 
tinha ressonância no contexto cultural e religioso da época: “Nos rituais mesopotâmicos namburbi, para se purificar era preciso 
curvar-se e imergir sete vezes no sentido contrário ao curso do rio e outras sete vezes no sentido da correnteza do rio... 
acreditava-se que a correnteza levaria as impurezas para o mundo inferior” (WALTON; MATTHEWS; CHAVALAS, ib., p.508). 
8 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Antigo Testamento: vol. II. Santo André, SP: Geografia editora, 2006, p.510. 
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B. O meio da salvação: a fé na palavra de Deus. No Antigo Testamento, os atos salvíficos eram 
acompanhados de fé e obediência ao Senhor e à sua Palavra. A fé é quesito fundamental. A fé 
possibilita desfrutar da salvação dada por Deus. A fé se dispõe ao que Deus ordena, 
independentemente de quão absurdo pareçam ser as ordens a serem obedecidas, uma vez que 
a fé quer evidenciar de modo claro e inconfundível a ação salvadora de Deus (seja por meios 
naturais e/ou sobrenaturais). 
 
Naamã, pelo tratamento simples recebido do profeta Eliseu, sentiu-se ferido no orgulho e 
frustrado com a ordem de mergulhar sete vezes no rio Jordão. A ordem divina soou estranha e 
simplória à luz das suas expectativas de grandeza e deferências. Porém, a fé exige retirar tudo 
quanto é da autoconfiança humana para perceber a distinta e exclusiva ação de Deus. Por um 
lado, a ordem divina desafiou Naamã a declinar de todas as suas qualidades e capacidades que 
nada podiam fazer; ele precisou despir-se de tudo quanto ele considerava digno de honra, das 
qualidades nobres que possuía, do prestígio político e das capacidades militares e econômicas. 
Por outro lado, a ordem divina desafiou Naamã a confiar exclusivamente na palavra dada por 
meio do profeta Eliseu. Ele aceitou o teste da fé, “desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, 
conforme a palavra do homem de Deus; e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e 
ficou limpo” (v.14). Assim, ao entrar nas correntes do rio Jordão, “Naamã pôs-se na correnteza 
divina dos acontecimentos”9. 
 

C. A abrangência da salvação: física e espiritual. No Antigo Testamento, a ideia de salvação é 
abrangente, envolvendo os atos de libertação e livramento de situações críticas nos âmbitos 
físico, afetivo, social, político e espiritual (p. ex.: a libertação de Israel da escravidão no Egito por 
meio da travessia do Mar vermelho - Êx 14.13; Jr 11.3-4; Os 12.13). Deus é suficientemente 
poderoso para restaurar, libertar, transformar e salvar de todos os efeitos destrutivos do 
pecado, indo além da cura física. 
 
Naamã teve contato com a superabundância da salvação divina. Naamã evidenciava 
expectativas falsas (ritual público e festivo de purificação) e tinha propósito insuficiente (apenas 
a cura física). Ele esperava muito aquém do que o Único Deus pode dar. Assim, Deus manifestou 
através dele como sua salvação é superabundante e suficiente para libertar e restaurar de toda 
situação. Deus restaurou seu corpo físico e renovou sua vida moral-espiritual para desfrutar de 
comunhão e paz espiritual (v.15,17-19). 
 

D. O caráter da salvação: amor, graça e poder. O ensino bíblico geral sobre a salvação mostra como 
a salvação é uma ação de amor e graça que superabunda sobre todos os efeitos danosos do 
pecado. Deus é amor e salva, demonstrando a riqueza do seu amor, sua graça, sua misericórdia 
e bondade (Jo 3.16; Rm 5.8; Ef 2.1-10; Tt 3.4-7). Assim, todos os aspectos da obra da salvação 
são baseados exclusivamente no amor e graça imerecidos de Deus, e nunca jamais em qualquer 
mérito ou esforço humano (Is 64.6; Rm 3.11). 
 
Naamã estava fadado à mutilação e banimento social até a sua morte. Ele não tinha nenhum 
recurso pelo qual pudesse adquirir salvação. Ele, não tendo nada pelo qual possa conquistar ou 
requerer a salvação, teve que confiar na dádiva do amor gracioso do Único Deus verdadeiro. 
Naamã foi surpreendido pelo poderoso amor de Deus, que dá livremente, sem base em nenhum 
mérito humano. O Senhor Deus tinha superabundante salvação para todo o seu povo, assim 
como tinha feito ao siro Naamã.  

                                                 
9 CHAMPLIN, Russell Norman. O Antigo Testamento interpretado: vol. 3. 2ª ed. São Paulo, SP: Hagnos, 2001, p.1488. 
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Nesse contexto, Eliseu assumiu seu papel como ministro profético no meio do povo de Deus; ele aclarou 
todo o ambiente para que ficasse claro que o poder de salvação é operado exclusivamente por Deus, o 
Senhor de Israel. Eliseu exaltou o poder de Deus como o salvador gracioso que cura o corpo, a alma e o 
espírito. Esse milagre serviu como parte da proclamação profética sobre a suficiência da salvação divina, 
suficientemente disponível para todos quantos o buscam com fé.  
 
 

CONCLUSÃO – A Manifestação da Suficiente Salvação Recebida de Deus 
 
O caso de Naamã é altamente ilustrativo. Sua condição de perdição na lepra e a salvação recebida possui 
linhas de semelhança com a condição humana em geral, que jaz no pecado, e a salvação encontrada pela 
fé em Cristo. Diante da narrativa da enfermidade, cura e salvação de Naamã, é oportuno ressaltar o papel 
do cristão quanto à salvação recebida em Jesus Cristo.  
 
A Igreja, e cada membro, foi libertada do poder do pecado e das trevas e, em Cristo, foi transportada para 
o reino do domínio de Deus, onde impera a comunhão por fé, obediência, paz, alegria e firme esperança 
na glória eterna junto a Deus. O verdadeiro cristão, que está em Cristo, tem essa dupla experiência: sabe 
o que é viver sem esperança sob o domínio do pecado/carne e conhece o poder da salvação em Cristo. 
Isso exige não apenas a compreensão bíblica e teológica sobre o pecado e a salvação, mas, também, a 
atitude de vida que denuncia o pecado e proclama a salvação, “as virtudes daquele que os chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2.9). 
 
Assim sendo, é importante que a Igreja não perca sua identidade como proclamadora da salvação 
recebida em Jesus Cristo, principalmente, que:   
 

1. É preciso reafirmar a gravidade do pecado. A ideia de pecado não deve ser relativizada. O pecado 
é intrinsecamente maligno, extensivamente corruptor e totalmente destrutivo. O pecado precisa 
ser denunciado (o que é, o que produz e para onde conduz). Nesse sentido, é importante usar a 
lepra como figura do pecado.  
 
Na perspectiva dos tempos bíblicos, a lepra era uma doença fatal que matava vagarosamente sem 
esperança de recuperação das lesões. A lepra retrata simbolicamente a condição humana no 
pecado. A imagem da lepra enfatiza o pecado como uma enfermidade infecciosa abrigada em cada 
ser humano, que leva cada pessoa a sucumbir sob seus efeitos decompositores em todos os 
âmbitos da vida humana, nesse mundo (Is 59.2-4; 64.6-7; Jr 17.9; Rm 3.9-18,23; 5.12). Os homens 
estão deformados de forma profunda e extensa. Essa contaminação é tão profunda que, diante 
de Deus, até mesmo os melhores atos dos homens são considerados como “trapos de imundícias”, 
isto é, são como os pedaços de pano encharcados de sangue, pus e fedor que eram usados pelos 
leprosos para encobrir suas feridas. O pecado é, fundamentalmente, uma condição de abandono 
e desespero.  
 

2. É preciso proclamar a suficiência da salvação. Deus manifestou a salvação como resultado do seu 
grande amor e segundo a riqueza da sua graça e misericórdia (Ef 2.4-8). Em Cristo Jesus, está o 
poder salvador que resgata, liberta e restaura (Jo 3.16-18; Rm 5.12-21; 8.1-2; 1 Pe 1.3-5). Essa 
mensagem viva precisa ser testemunhada através da vida e serviço cristão.  
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Assim como o profeta Eliseu agiu de tal forma que a obra salvadora de Deus teve o protagonismo 
devido, também o cristão deve viver de modo a evidenciar claramente o poder salvador de Deus. 
Eliseu deu espaço para que o poder glorioso de Deus fosse distintamente reconhecido na salvação 
de Naamã. Para tanto, no ministério cristão, é necessário evitar os embaraços que acobertam a 
clara ação de Deus na salvação, como as disputas denominacionais, o magnetismo de líderes 
religiosos, as técnicas performáticas de curas, entre outros males que desvirtuam a atenção do 
centro da mensagem do Evangelho: Jesus Cristo é o poder e a sabedoria da salvação de Deus de 
todo aquele que crê (Rm 1.16; 1 Co 1.18-25). Por outro lado, é preciso proclamar o amor, a graça, 
a sabedoria e o poder de Deus, na obra da salvação. 
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