
Mulher Sunamita, uma lição de fé e coragem. 
Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e deu à luz um filho. O menino cresceu. 
Porém, certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De 
repente ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" 
O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele". O servo o pegou e o levou à mãe. O 
menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de 
Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta – 2 Reis 4.17-21. 
 
A aflição da Sunamita diante da morte do seu filho assemelha-se à nossa situação 
quando passamos por momentos de dificuldade extrema, e isso nos incentiva a 
buscar a misericordiosa interferência e ajuda de Deus. 
 
Jamais devemos desistir de lutar pela bênção que Deus nos reservou, mas continuar 
buscando a resposta por meio da oração. Mesmo diante de perdas enormes, como 
da morte, não desistimos, pois confiamos que Deus pode operar um milagre e fazer o 
impossível tornar-se possível.  
 
Atitudes de uma mulher corajosa 
Se importar com o Reino de Deus e saber fazer o bem. A Sunamita demonstrou 
consideração e respeito ao construir um quarto em sua propriedade para hospedar o 
homem de Deus – 2 Reis 4.9,10.  
 
Equilíbrio diante dos problemas. Diante da morte do filho ela poderia ter avisado a 
todos, imediatamente, e se apressado para fazer o funeral, mas em vez disso deitou-
o na cama do profeta, trancou a porta e buscou ajuda – 2 Reis 4.21.  
 
Agir corretamente e empregar esforço. A mulher solicitou ao marido um moço e uma 
jumenta para que a conduzisse até o Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus 
– 2 Reis 4.22-25. 

 
Ter fé e ir ao lugar certo. Ela resolveu buscar o homem de Deus porque sabia que 
este poderia ressuscitar o menino. O monte Carmelo, espiritualmente falando, 
significa o monte da oração. 
 
Ter sabedoria e discernimento. Para Geazi, ela disse que tudo estava bem, mas, 
diante do homem de Deus, ela derramou suas lágrimas, chorou e desabafou – 2 Reis 
4.26,27.  
 
A palavra final pertence a Deus 
Se nossa vida é direcionada por Deus, tudo passa a ter um propósito – Romanos 8.28. 
Deus está sempre pronto a socorrer o aflito – Salmo 18.6. Por mais que a luta seja 
difícil Deus tudo pode – Lucas 1.37, Salmo 33.9, 62.11. 
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