
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

II Reis 5:1-14. 

Propósito: Compreender que todos nós somos chamados para influenciar o mundo com a  

  mensagem do Evangelho. 

  À luz do relato bíblico, aprender dinâmica da influência e repeti-la no nosso tempo. 

 

Introdução: Quando se fala em Influência somos levados a pensar numa perspectiva de cima para 

baixo, isto é, de um líder para um liderado, de um governador para seus governados, de chefe para seus 

empregados, de um general para seus soldados, de um pastor para suas ovelhas, de um líder de célula 

para os membros da sua célula. 

 

• Com certeza esta é uma perspectiva de Influência, mas não é a única, e nem a que alcança a maior 

parte das pessoas. 

• Nem todos são líderes de um grande número de pessoas; nem todos são governadores; nem todos são 

chefes; nem todos são comandantes, mas todos podem influenciar. 

• Temos aqui o exemplo de alguém que influenciou de baixo para cima, ou seja, de uma escrava que se 

tornou influência na vida de um general. 

 

• Definição: Influenciar - Ter peso nas considerações ou decisões de outros. 

• Induzir (alguém) a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de 

um determinado modo;  

• Ocasionar ou ser alvo de modificações (físicas ou intelectuais). 

 

• Todos nós influenciamos e somos influenciados por alguém ou por algo. 
 

• Pense nas pessoas quem já lhe influenciaram. 
 

• O desafio do evangelho é para nos tornarmos influenciadores: Sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-
16. 

 

• O texto é repleto da ideia de Influência: 

• Eliseu influenciou a menina. A menina influenciou sua patroa. A esposa de Naamã influenciou seu 

marido. Naamã influenciou o rei da Síria que lhe deu uma carta diplomática para ser entregue ao 

Rei de Israel. 

• De uma empregada que influenciou seu patrão. 

• De uma anônima que influenciou um renomado comandante. 

 

• Ela e a figura mais insignificante do episódio, mas ao mesmo tempo a mais influente. 

 

• A menina não tem rosto, não tem nome, não tem estatura, não tem idade. 
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• Foi através da influência dela que o general foi curado, mas foi determinante na cura de Naamã. Ela foi 

influencia. 

• Quatro frases definem a importância de Naamã: II Reis 5:1 

• 1. Naamã era supremo comandante do exercito da Síria. 

• 2. Naamã era homem de grande posição social. 

• 3. Naamã era muito conceituado diante do seu senhor. 

• 4. Naamã herói de guerra. 

 

 

1. Para influenciar nós precisamos conhecer a Deus. 

• Ninguém influencia na direção de Deus se não tiver experiência com Deus. 

• O texto não relata qualquer experiência que esta menina teve com Deus, mas o fato dela apontar para 

quem teve experiência com Deus, sugere que ela mesma tenha tido alguma experiência com Deus, seja 

na sua  vida pessoal ou na vida de alguém conhecido. 

• Há exemplos de pessoas que tiveram experiência com Deus e marcaram seu tempo: 

• 1. Isaías pôde impactar o seu tempo, porque teve uma experiência pessoal com Deus. Isaias 6:1. 

• Paulo se tornou o maior impacto no seu tempo e para além dele, porque teve uma fortíssima experiência 

com Deus. Atos 9. 

• John Wesley foi o estopim do movimento metodista. 

  

2. Para influenciar nós precisamos ter expectativa da intervenção de Deus. II Reis 5:3 

• A confiança da menina na intervenção de Deus através de Eliseu foi impressionante. 

• Eliseu era o endereço do milagre para Naamã e a menina sabia disto. 

• De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de 

Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. 

• Ter fé é ter expectativa da intervenção de Deus. 

 

3. Para influenciar nós precisamos escolher quem vai nos influenciar. 

• A menina falou sobre Eliseu porque se deixou influenciar por Eliseu. 

• Precisamos buscar a influência de pessoas que tenham os mesmos valores que nós temos. 

 

• Dito popular antigo: Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. 

 

• Não vos enganeis! “As más companhias corrompem os bons costumes”. I Cor. 15:33. 

 

4. Para influenciar nós precisamos comunicar as pessoas sobre o que cremos. II Reis 4:3 

• A menina falou a sua senhora. 

• Podemos influenciar sem palavras, mas também podemos influenciar com palavras. 

• Sendo a palavra uma forma de comunicação, podemos e devemos utilizar todas as formas de 

comunicação disponíveis para influenciar as pessoas sobre Deus. 

• Este é o grande desafio para a pregação do Evangelho. 

 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 

 

Conclusão 

1. Você se lembra de alguém que tenha causado grande influência positiva em você? 

2. Você compreendeu como a menina escrava foi importante na cura de Naamã? 

3. Como você pode ser influência para outras pessoas? 

 

 


