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SIMPLES
2 Reis 5:9-12 Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e 
lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente 
ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do SENHOR seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, 
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. 
Não tem muita teoria e muita história... É simples o que Deus quer que você faça, aprenda com essa história Naamã! Ele 
era leproso achava que não tinha cura, pois não tinha mesmo! Quando descobriu uma possibilidade de cura inventou um 
ritual na cabeça.  Deus é simples, você chega pra ele com seu problema e Ele age com simplicidade pois pra Ele não existe 
nada novo muito menos nada impossível.
2 Reis 5:10 Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será 
curada e ficarás purificado. 
Mais é só isso? Não pode ser só isso, deve ter alguma outra coisa? Não pode ser tão simples assim!

1º O que Deus quer que você faça, além de ser simples o resultado é na sua própria vida e não na dEle. Quem foi curado da 
lepra Deus ou Naamã? Quem estava precisando de cura? Quem tinha que obedecer? Às vezes Deus só pede pra você 
levantar a mão para ser curado ou somente frequentar os cultos, de repente 7 cultos para sua vida ser limpa mais você 
pensa...  “Pensava eu que chegaria no culto,  o PASTOR Iria orar por mim e revelar toda a minha história, falar em 
línguas estranhas, dar uns pulinhos”... Sendo que Deus somente quer que você mergulhe na igreja.

2º Não rejeite de onde vai proceder o milagre.  Mais no Jordão? Mais logo o fulano ou o beltrano é quem vai orar por mim? 
Logo ele vai ministrar a palavra justo ele ou ela? Não são os outros pastores melhores que esse? Justo ele vai falar disso? 
Será que ele não sabe que eu sou entendo mais?
Quando obedecemos a Deus o milagre vem de onde menos esperamos!

3º A obediência a Deus traz o milagre! O que o profeta disse? Leia? Ore? Caminhe? Perdoe? Ame? Então faça!  2 Reis 
5:13 Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande 
coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. 

Por que você gosta de complicar as coisas? Deus esta te aconselhando a fazer algo que vai trazer resultado na sua vida e o 
resultado é o impossível, é o milagre, é o que você tanto deseja e por que você esta dificultando tanto as coisas por que 
você acha que abana e farpar são melhores? Sua cura não esta em Abana, o rio Abana perde a força no seu percurso e 
significa ribeiro frio. Quando você busca o Senhor, Ele jamais vai te mostrar a cura que no meio do caminho deixa de ser 
cura e você se esfriara e perde a sua força, sua cura não é temporária!
Sua cura também não esta em Farpara, Farpar significa rápido.  Deus muito menos quer que você seja uma pessoa 
com uma transformação rápida que logo volta ao passado, tem pessoas que gosta de benção rápidas de receber logo, mais 
aquilo que vem depressa também vai de pressa, precisa ser no tempo certo. No tempo de DEUS... Salmos 37:7 
Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu 
caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.   Aprenda a entrar no tempo de Deus pois lá 
a coisas boas que acontecem não tem prazo de validade. Sua cura esta no Jordão, Jordão significa rio que 
desce: Que desce da onde? Desce do trono.  Você é criatura, então desce um pouco do seu salto alto e ouve o 
criador, pois ele sabe o que esta falando e o rio que desce é JESUS! Isaías 55:10-11 Porque, assim como 
desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, 
e dar semente ao semeador, e pão ao que come, Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; 
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. 
João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
João 3:13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu 
João 6:38 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me 
enviou.  Se Jesus Desceu para fazer a vontade de Deus quanto mais você tem que descer filho, se você não 
descer não tem cura não tem milagre até quando você vai ficar querendo debater e falar de igual pra igual com 
Deus? Seu milagre esta no rio que Desce seu milagre esta no filho do homem que te ensina a ser humilde. 
Filipenses 2:5-11 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o 
exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, E toda a língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.   É SIMPLES BASTA DESCER UM POUCO! 

Na escola você aprendeu o A.B.D.C, Com Jesus você aprende o O.B.D.C! 


