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ROTEIRO – Base 26/07/2020 
 

VENCENDO O ORGULHO, CONQUISTANDO MILAGRE 
# II Reis 5.1-6 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Podemos estar em posição de muita honra e autoridade, mas carregarmos um peso 

na alma. O peso de uma carga de dor, conflitos e traumas que vão além do que podemos 
enfrentar. Mas afinal, o que é orgulho? 
• Orgulho é uma fortaleza que aprisiona, que destrói relacionamentos e sonhos. Um 

sentimento de satisfação com sua própria honra. Orgulho alimenta a arrogância, 
soberba e vaidade; 

• Orgulho pode ser o resultado de um coração ferido, humilhado, rejeitado, como 
também de uma vida construída sobre luxúria, egoísmo e falta de limites. 

• Um coração orgulhoso buscará o último degrau da vida, o topo da carreira, o saldo mais 
alto da conta e a posição de mais influência e poder, onde tentará satisfazer seus vazios 
e frustrações. 

• O orgulho é muito destrutivo e perigoso. 
 
I. O ORGULHO É UMA CAPA PARA NOSSAS FRAQUEZAS 

• Não são poucos que sofrem com a idolatria da reputação. O culto do “eu”. 
• Naamã era um homem de grande influência e poder. Um grande general, um 

comandante do todo o exército da Síria. 
• O sucesso é um campo minado. Quando se pensa estar no alto, no topo, a bomba 

explode. Sucesso e poder podem afastar o seu coração da fé, produzindo um falso 
descanso e segurança. Um comodismo espiritual. 

• Orgulho e soberba são passos largos para o fracasso. “A soberba precede a ruína, e a 
altivez do espírito precede a queda” (Provérbios 16.18). 

• Orgulho, altivez e soberba deixam Deus do lado de fora do coração. Isso pode produzir 
muita dor e sofrimento. 

• Por maior que seja a conquista, poder, posição e influência de um homem, haverá um 
vazio que somente Deus pode preencher. 

• Por trás de toda pompa de Naamã, havia um homem leproso, solitário, infeliz e sem 
esperança. 

§ Você já escondeu suas dores e fraquezas por causa do seu orgulho? 
§ Que coisas ou conquistas você utilizou como capa para esconder sua dor? 

 
II. AS AMEAÇAS QUE IMPOSSIBILITAM NOSSAS MELHORES CONQUISTAS (Provérbios 18.12). 

• Pensar que sua posição é o suficiente para trazer paz ao seu coração. Naamã, um grande 
general e comandante do exército da Síria. Estava no topo. Era estimado pelo rei e pelo 
povo (2 Reis 5.1). 



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
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5min | Oração Final. 
 
 
 

• Pensar que suas vitórias são resultado de sua competência, força e poder. Naamã não 
sabia que era Deus que o havia levantado e usado para um propósito. 

• Naamã era um homem religioso, ele cria em milagres (2 Reis 5.2-4). Naamã acreditou no 
profeta de Deus. Ele creu que o Deus de Israel poderia curá-lo. 

§ Você já viveu pensando que suas qualidades eram suficientes? O que 
derrubou essa convicção? 

§ Você já se frustrou com os resultados dos seus esforços? Conte como foi. 
§ Como foi se voltar para Deus após se deparar com algum impossível ou 

limitação da sua força? 
 
III. AS VITÓRIAS QUE MAIS DESEJAMOS PODEM EXIGIR UM ALTO PREÇO (2 Reis 5.5-8) 

• Podemos estar no lugar certo, diante de um homem de Deus. Podemos crer no milagre 
e em benção. Mas o coração orgulhoso e altivo pode impedir o agir de Deus em nosso 
favor (2 Reis 5.9-11). Não será a nossa posição ou ritual que produzirá o mover de Deus 
em nosso favor (2 Reis 5.11). 

• Naamã tinha uma expectativa no seu coração de como o profeta agiria para curá-lo. Ele 
pensava que o homem de Deus iria tratá-lo com as honras de um grande general. 

• Naamã se retirou indignado, pois o profeta o havia frustrado. Muitas pessoas têm 
abandonado a Igreja e até mesmo a fé, pelo fato de não ter sido correspondido por seus 
líderes. 

• A decepção de Naamã exigiu muito amor e esforço de seus servos, no propósito de não 
o deixar sem a cura e, consequentemente, sem a bênção de Deus. 

• A verdadeira fé caminha de mãos dadas com o arrependimento (2 Reis 5.14). 
• Mergulhar no Jordão exigiu tirar a farda, medalhas e tudo que projetava a fama de 

Naamã. Mergulhar significa se expor publicamente, reconhecendo sua submissão a 
Deus.  

§ Qual foi o preço mais alto que foi pago em nosso favor? 
§ Como nos tornamos participantes dessa obra para receber o milagre? 
§ Você já experimentou um milagre por causa da obediência? Conte seu 

testemunho. 
 
CONCLUSÃO: 

Para conquistar o milagre: 
• É preciso vencer o orgulho. É preciso expor o pecado escondido. 
• É preciso arrependimento.  
• Verdadeira adoração vem de um novo coração (2 Reis 5.17-18). 

Agora independentemente de estar em Israel ou Síria, Naamã tinha o seu coração 
no altar do Deus de Israel. 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


