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Encarte do Mensageiro Luterano de agosto de 2021

Olá, crianças amadas de Jesus! Que bom estarmos juntos para 
conhecer mais uma criança da Bíblia: uma menina do povo de 
Israel. Não sabemos o nome dela, e nem quem eram os seus 

pais. O que sabemos é que, durante uma invasão ao território de 
Israel, o exército da Síria a levou cativa. Naquela época, cerca de 

850 anos antes de Jesus nascer, o reino de Israel havia perdido 
terras para a Síria. E quem habitava nesses lugares 

foi morto ou escravizado pelos invasores. Foi assim que 
a menina israelita passou a viver como escrava, em outro país, 

na casa de Naamã, o chefe do exército sírio.
Que história triste, não é mesmo? Mas nós já sabemos que o Senhor 

pode transformar tristeza em alegria e dor em bênção! Pois isso 
também aconteceu na história da menina sem nome. Aliás, o que você acha 

de nós darmos um nome bem bonito para ela? Escolha um nome 
para a menina israelita e o escreva aqui: _______________. 

Sempre que você precisar reescrever o nome dela nessa história, 
vamos deixar um espaço para isso, combinado?

Uma menina escrava e sem nome 
(2Reis 5.1-19)



A FÉ QUE 
SALVA

Convivendo com aquela família, _______________ percebeu que Naamã, 
aquele homem tão importante, não era feliz, porque estava muito doente; ele tinha 
lepra, uma doença dolorosa e incurável naquele tempo. 

Com lápis colorido, faça manchas na pele de Naamã, ao lado.

______________, apesar de ser escrava, não desejava o mal de Naamã e, 
por isso, testemunhou para ele que, em Israel, havia um homem de Deus, o 
profeta Eliseu, que poderia curá-lo. _______________ trouxe esperança 
para Naamã! Ele pediu autorização do rei da Síria para ir a Israel procurar 
o profeta do Deus verdadeiro, preparou vários presentes para Eliseu e 
viajou rumo a Israel.

Quando Naamã chegou aonde estava o profeta, Eliseu não falou di-
retamente com o comandante sírio, apenas mandou um recado: que ele 

se banhasse sete vezes nas águas do rio Jordão 
para que sua doença desaparecesse. Imaginem! 
Naamã ficou decepcionado! Ele esperava ser 
melhor recebido pelo profeta Eliseu e, por isso, 
até pensou em desistir e voltar para sua casa!

Mas Naamã foi convencido por seus compa-
nheiros de viagem a obedecer ao profeta. E que bom que ele resolveu 
obedecer! Na sétima vez que entrou e saiu das águas do rio Jordão, sua 
pele estava completamente limpa, curada! 

Ao lado, circule o número que indica quantas vezes Naamã se 
banhou nas águas do rio Jordão.

Naamã ficou muito grato e quis presentear Eliseu, mas o profeta não 
aceitou os seus agrados. No entanto, Naamã falou uma outra coisa para Eliseu que, isso sim, era um 
verdadeiro presente: o comandante reconheceu que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que tem 
todo o poder! Ele também podia agora crer e servir ao Deus de Israel, o nosso Deus! Naamã quis 
presentear Eliseu, mas foi ele que ganhou presentes de Deus! 

Pinte os presentes que Deus deu a Naamã:

Naamã se Naamã se 
lavou lavou 

3    5    7

9    12

vezes vezes 
no riono rio

OURO, INCENSO 
E MIRRA

A CURA DA 
LEPRA

UMA 
BÍBLIA



Vocês se lembram que essa história começou de forma 
muito triste? E agora? Certamente, Naamã, agradecido a 
Deus, também foi grato à menina que salvou a sua vida: 
_________________. Ela ensinou a Naamã e também a 
nós que é importante ter fé, confiar nos planos de Deus! 
Além disso, que devemos ser humildes e ser agradecidos! 

Ao lado, desenhe a alegria no rosto do 
comandante Naamã!

Naamã era poderoso em seu país, mas se não fos-
se a fé e o testemunho de ______________, uma 
pequena menina estrangeira tornada escrava em sua 
casa, em pouco tempo a doença de Naamã faria dele 
um homem morto! Assim, aprendemos que o poder 
do ser humano é limitado, que somente Deus tem 
todo o poder! Além disso, entendemos que as auto-
ridades, como Naamã, devem usar o poder que têm 
para promover o bem-estar de todos, e não para ma-
tar, destruir famílias e desunir as pessoas. 

Na Bíblia abaixo, desenhe você e nossa amiga da 
história de hoje, e escreva seus nomes! 

Você A menina de Israel

Amiguinhos, 
sabiam que cada um 

de vocês também é uma 
criança da Bíblia? Sim, porque 
você já conhece a Palavra de 
Deus e crê no que ela ensina, 

não é mesmo? Então eu e 
você, todos nós, somos 

povo de Deus! 



“Querido Deus, 
obrigado por Jesus Cristo amar 

também as crianças. Queremos falar 
desse amor a todas as pessoas. Protege-nos 
da maldade que há no mundo e nos ajuda a 
continuarmos firmes na fé por toda a vida. 

Oramos em nome de Jesus. 
Amém.”

Desafio de criança: Amiguinhos, vocês já conhecem o desafio que lançamos para 
vocês? A Bíblia nos diz que a criança Samuel recebeu seu nome porque significa “Do Se-
nhor o pedi”. O pequeno Moisés recebeu esse nome porque significa “Das águas o tirei”. 
Também sabemos que Jesus recebeu esse nome porque significa “Salvador”.

Neste desafio, queremos saber: Qual é o seu nome? Por que seus pais escolheram 
esse nome para você? O que seu nome significa? Envie sua foto e sua resposta para edi-
torial@editoraconcordia.com.br. Elas serão publicadas nas edições de outubro, novem-
bro e dezembro do Mensageiro Luterano da Criança! Vamos ficar felizes em conhecer 
vocês! Fiquem com Deus! Até a próxima lição!

Agora, pesquise na sua Bíblia para verificar 
como os nossos nomes são importantes para 
Deus. Em Isaías 43.1, a Palavra de Deus diz: 
“Não tenha _____, porque eu o ______; eu 
o chamei pelo seu _______; você é _____”. 
E, também, em Apocalipse 21.27, lemos que, 
pela salvação em Jesus Cristo, Deus inscre-
veu os nossos nomes no “Livro da ______ 
do _________”, para a vida eterna!

Porém, as nossas atitudes também dizem 
quem somos e no que acreditamos! Por isso, 

na história da menina cativa, a Bíblia deu 
mais importância ao que ____________ 
fez, sem registrar o seu nome, porque Deus 
sabe quem ela é e sabe o que ela fez! E assim 
como ____________ testemunhou a sua fé 
para alguém que não conhecia o Senhor, nós 
também podemos falar da salvação em Jesus, 
falar do amor de Deus, para outras pessoas! 

Descubra a palavra mágica:

Devemos procurar ser sempre bom...

Naamã encontrou a 
cura e a fé no Deus 
verdadeiro, o nosso 
Deus! Junte as suas 
mãozinhas e ore comigo:


