A QUEDA DE GEAZI
“Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. E Geazi saiu
da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve.” 2 Reis 5:27
Geazi era um profeta que acompanhava Eliseu e participou de alguns milagres e manifestações impressionantes
do Senhor. No entanto, um dia, após ter tido mais uma experiência incrível e testemunhando o poder de Deus,
se deixou levar por ganância e foi fortemente disciplinado por Deus, sendo tomado por lepra, uma doença cruel
que na época deixava a pessoa afastada da sociedade e considerada maldita. O que podemos aprender com a
história revelada de Geazi?

GEAZI CAIU MESMO TENDO FORTES EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS
“Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: — Eis que meu senhor foi generoso demais com este
sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, tão certo como vive o Senhor , vou correr atrás dele e receberei
dele alguma coisa.” 2 Reis 5:20
Geazi acompanhou o profeta Eliseu depois que este assumiu o lugar de Elias. O rapaz o acompanhou em
momentos de milagres visíveis como a ressurreição do filho da Sunamita (2 Reis 4.8-37) e a multiplicação de
mantimentos da viúva de Sarepta (2 Reis 4.38-44). Mesmo assim, não resistiu a um momento de tentação e caiu
pelo amor aos bens materiais não se apegando à fidelidade e à bondade do Senhor. Da mesma forma, nosso
coração é tão corrupto que mesmo vivenciando experiências e milagres podemos seguir o mesmo caminho
triste de Geazi. Você se fortalece por aquilo que o Senhor faz com você?

GEAZI CAIU MESMO TENDO UM MENTOR
“Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: — A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos
fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: — Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo.” 2 Reis 4:13
Em momentos de intervenção divina, Geazi acompanhou Eliseu. Este, por sua vez, acompanhava o famoso Elias.
Assim como eles, nós também, ao nos convertermos, experimentamos, além da salvação, muitos presentes dados
por Deus, inclusive a companhia de pessoas que nos ensinam como andar nos passos de Jesus. Infelizmente Geazi
não seguiu os passos de seu discipulador e teve uma forte queda. Você tem andado nos caminhos daquele ou
daquela que se preocupa com sua vida e caminha com você?

GEAZI CAIU E PERDEU BENÇÃOS
“E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve.” 2 Reis 5:2b
A conversão nos torna justos e inocentes diante de Deus e isso não pode ser mudado (Romanos 5.1; 8.1,33-35).
Entretanto, como nos mostra a história de Geazi, podemos negar ou perder bençãos e oportunidades que
impactariam vidas ou mesmo nações, por conta de nosso pecado. Hoje, da mesma forma que lemos a história
de Elias e Eliseu como heróis da fé, poderíamos estar exaltando as obras de Geazi. Será que você está perdendo alguma ocasião para ser usado por Deus por conta de algum pecado ainda não confessado?

PARE, PENSE E DESCANSE NO REINADO DE CRISTO
“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões.” Salmos 51:1
Geazi e Saul, o primeiro rei de Israel, têm algo em comum: não há registro de arrependimento genuíno
dos seus atos tristes que os tiraram de uma importante linhagem espiritual e de possibilidades de
serem homens impactantes. Ficar triste com esse estudo é apenas o primeiro passo para a mudança e
só terá valido a pena se for seguido de arrependimento, uma possibilidade real de mudança, pois o
caráter de Deus é misericordioso. Portanto, se arrependa e viva abundantemente tudo o que o Senhor
ainda tem para você!

