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Cidade no território de Issacar (Jos 19:17, 18), não 

muito longe de Jezreel e do monte Gilboa. (1Sm 28:4) 

Alguns materiais históricos mencionam uma cidade 

cananéia provavelmente com esse mesmo nome, como 

é o caso dos registros egípcios de Tutmés III.

Estudiosos acreditam que Suném seja a moderna 

cidade de Solem, próxima de Megido.

Foi em Suném que os filisteus acamparam antes da 

batalha que resultou na morte do Rei Saul. (1Sm 28:4)

De Suném procedia a bela Abisague (“a sunamita”) que 

cuidou do idoso Rei Davi (1Rs 1:3, 4), e, mais tarde, o 

profeta Eliseu muitas vezes se hospedou ali na casa 

dum casal hospitaleiro. — 2Rs 4:8.

Suném

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200004097/0/0
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200004097/1/0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tutm%C3%A9s_III
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200004097/2/0
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200004097/3/0
https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200004097/4/0


Texto Base: 2 
Rs 4:8-37



Lição 1 – Ser Sensível e Observador

• Deus nos fala de 
muitas formas, 
inclusive através 
de pessoas e 
circunstâncias da 
nossa vida.

• Quando Deus 
nos mostra algo, 
sempre fornece 
recursos e quer 
nos usar.



Lição 2 – Ter 
Intimidade com Deus

• As coisas espirituais, só as discerne
quem é espiritual, ou seja – quem tem
o Espirito Santo. 
1 Co 2:15

• O amor que constrange –
A ação da Sunamita constrangeu o 
profeta, e ele começou a pensar em
uma forma de retribuir tanta
generosidade.

“ Eu tenho tudo o que preciso aqui, no 
meio do meu povo. 2Rs 4:13b (NTLH)



Lição 3 – Ser Grato e Reconhecer as 
bençãos de Deus 

• A gratidão é quem
nos faz andar de 
cabeça erguida em
meio ao caos – olhar
para o alto – ver em
tudo a potente mão
de Deus.



Lição 4 – Fé e Superação

• A Fé nos reveste
de poder e nos
capacita para 
atravessar e 
superar os
momentos difíceis,  
e fazer o que 
precisa ser feito na
hora que precisa
ser feito.

2Rs 4: 21-25



Lição 5 – Um Lugar e Uma Pessoa

• Existe um Lugar e uma Pessoa em quem
podemos nos achegar e nos derramar, abrir o 
nosso coração e que pode acolher e resolver 
nosso problema. Seu nome é JESUS CRISTO – O 
Senhor!

• Eliseu representava a presença de Deus, nos dias
do velho testamento.

• Precisamos conhecer este caminho e esta pessoa. 

• É um relacionamento diário possível e  real.



Vamos orar?

Deus abençoe!
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