
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

ELISEU CURA NAAMÃ DE LEPRA:
O rei Acab morre em batalha contra os arameus. Embora 
disfarçado com uniforme comum de soldado, uma flecha 
perdida o feriu mortalmente. Seu filho Ocozias reinou em 
seu lugar. Elias é arrebatado aos céus e Eliseu, seu discípu-
lo, continua sua missão.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!

2) LER: 2 Reis 5,1-17  (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Naamã, comandante do exército dos arameus, era leproso.
+ Na vitória dos arameus sobre os israelitas, eles haviam le-
vado uma jovem israelita que ficara a serviço da mulher 
de Naamã.
+ A jovem disse à esposa de Naamã que se ele se apresentas-
se ao profeta de Samaria ficaria curado da lepra.
+ Naamã informou esta notícia ao rei que o autorizou a 
viajar a Israel e ainda com uma carta de recomendação e 
presentes.
+ Naamã entra em Israel e entrega a carta ao Rei de Israel, 
que, por sua vez, fica angustiado com o pedido da cura da 
lepra, pois pensava que fosse um pretexto para uma possí-
vel batalha.
+ Eliseu, ao saber que o rei, angustiado, havia rasgado suas 
vestes, mandou dizer ao rei que   enviasse o general a ele.
+ Então, Naamã foi à casa de Eliseu. Porém, o profeta não 
saiu de casa para recebê-lo, apenas enviou a seguinte men-
sagem: “Vai lavar-te sete vezes no Jordão e tua carne será 
restituída e ficará limpa”.
+ Naamã ficou irritado por não ter sido recepcionado por Eli-
seu e também questionou a ordem de banhar-se no rio Jor-
dão, pois, para ele, os rios de Damasco eram bem melhores.
+ Os servos de Naamã, porém, começaram a argumentar e 
o convenceram a seguir a ordem do profeta.
+ Naamã entrou no rio Jordão e mergulhou sete vezes, con-
forme a ordem do homem de Deus, e sua carne ficou como 
a de uma criança.

“Agora sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel!” (2 Rs 5,15)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Naamã, curado e agradecido, voltou à casa de Eliseu: “Ago-
ra sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel!”.
+ Naamã quis presentear o profeta, o qual não aceitou.
Por fim, Naamã pede que possa levar pelo menos um pou-
co da terra de Israel para que sobre ela ofereça sacrifícios 
ao Deus de Israel.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatá-
rio. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Medite na bondade da jovem israelita que, embora es-
crava, dá preciosa informação para a cura e o bem de seu 
patrão. Fazer o bem sem distinção.
+ Reflita na esperança que move o coração de Naamã: 
pede autorização ao seu rei, faz os preparativos e, por 
fim, viaja para Israel.
+ Medite na resistência de Naamã e na importância dos 
bons conselhos dos servos que o acompanhavam. Você 
ajuda as pessoas a não problematizar as situações da 
vida?
+ Medite sobre a obediência e a eficácia da Palavra de 
Deus. Você é mais resistente ou é mais obediente à Pala-
vra de Deus?
+ Medite na gratuidade do profeta Eliseu. Você também 
age com gratuidade?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo 
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedi-
do de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração de-
pois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça ao Espírito Santo que venha em seu auxílio para 
que você possa, com sabedoria, dar bons conselhos.
+ Peça a graça para, sem resistência, colocar a Palavra de 
Deus em prática.
+ Peça a graça de viver a gratuidade e nunca agir por in-
teresses egoístas.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus 
propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir 
desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência 
desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 42-43(41-42): “Como a corça bramindo 
por águas correntes...”.


