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As MULHERES DA BÍBLIA: A MENINA CATIVA E EU

Introdução
Algumas das mulheres mais interessantes

2. Que palavra descreve a idade e o tamanho da
menina cativa? (verso 2)

na Bíblia não são identificadas pelo nome. São
suas ações e atos que as identificam. A menina cativa é uma dessas mulheres. Os sírios
capturaram uma menina hebréia. A maioria

3. Qual era a condição de saúde do marido de sua
senhora? (verso 1)

das pessoas capturadas era obrigada a trabalhar nos campos. Porém, essa menina foi
escolhida para trabalhar na casa de Naamã, o
capitão da guarda do rei da Síria.
Ela foi um grande exemplo de como Deus

4. Nas entrelinhas presumimos que a mulher síria
confiava na menina. O que motivou a menina a sugerir
um tratamento para Naamã? (verso 3)

pode usar as crianças, mesmo quando se encontram em circunstâncias nada favoráveis. A
menina poderia ter ficado amargurada, mas
permitiu que a “luz do Senhor” brilhasse na

5. Que palavras de misericórdia brotaram do coração
da menina cativa? (verso 3) Quão firme era a sua fé?

casa de seus captores.

Descobrir
* Sua Disposição de Ajudar sua Senhora.
* Sua Atitude Positiva a Despeito de Ter
Sido Feita Cativa.
* Sua Fé em Deus.

Aprofundando
1. As palavras: “levado cativa uma menina”,
descrevem sua situação. Que emoções a palavra
“cativa” invocam em você? (verso 2)

Nota: A fidelidade demonstrada pela menina cativa
nos serviços prestados no dia a dia à sua senhora
certamente foram observados por ela e Naamã.

Aplicação para os
Nossos Dias
6. Como o comportamento e a fidelidade da menina
influenciaram Naamã?

A MENINA CATIVA

Sua Fé Levou à Experiência Transformadora da Vida
Leitura Bíblica: 2 Reis 5:1-19.
7. Quais são algumas formas específicas pelas quais
podemos demonstrar nossa preocupação e amor
pelos outros de forma a refletirmos o amor de Cristo
que está em nosso coração?

Perguntas para
Discussão
1. Por que Naamã se dispôs a considerar
a sugestão da serva?
2. Quais são algumas das formas pelas quais podemos abençoar aqueles para
quem e com quem trabalhamos? Como podemos fazer isso se nossa função for muito
insignificante? E se ocuparmos uma elevada
posição, como vice-presidente, professora
ou diretora? Quais são alguns dos motivos
pelos quais poderíamos hesitar?

Palavras de Sabedoria
A menina cativa era muito jovem e estava
distante de seu lar e dos pais. O treinamento
que recebera em casa estava bem firmado e
ela se comportou em terra pagã como uma
filha de Deus. Sua fé serena inspirou-a a agir
com misericórdia ao partilhar sua fé de que
o poder do céu estava com Eliseu. Os pais
cujas vidas são um reflexo de Jesus serão
uma bênção aos seus filhos. Eles os ajudarão a desenvolver a fé sólida demonstrada
pela menina cativa. Nunca sabemos aonde
nossos filhos serão chamados a servir. Não
obstante, podemos saber que onde quer que
estejam, podem ter a oportunidade de representarem seu Pai celestial.
Anotações:

Minha Oração Hoje
“Amoroso Pai, ajuda-me a desenvolver e
aumentar minha fé tanto nos momentos bons
quanto nos difíceis. Ajuda-me a ser fiel em
toda e qualquer situação em que me encontrar. Que eu possa experimentar a paz que
somente vem de Ti. Ajuda-me a demonstrar
misericórdia e simpatia a todos os que me
cercam.”

Compartilhar
Deus, dá-nos a oportunidade de alcançarmos as famílias que estão passando por
momentos difíceis. Que o Teu Espírito nos
ajude a com nossas mãos e coração realizarmos atos de misericórdia para com essas pessoas. De que forma posso ser uma
bênção à família em minha comunidade?
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