Estudo 3 – Jesus cura um leproso
Introdução:
 Leia Mateus 8:1-4. Essa passagem também encontra-se em Mc 1:40-45 de Lc 5:1216.
 A escolha dos eventos narrados por Mateus tem como objetivo destacar a
autoridade de Jesus, e, portanto, o evangelista não está preocupado em oferecer
uma narrativa cronológica dos milagres de Jesus.
 e por essa razão, ela difere da ordem dos eventos de Marcos.
 De qualquer forma, o encontro de Jesus com o leproso aconteceu depois que
Jesus proferiu o sermão do Monte.
1. O Milagre de Jesus – Mt 8:1-4
 Levítico 13 descreve sete formas de lepra.
 A característica básica dessa doença era a escamação da pele do enfermo.
 Nos tempos antigos, a lepra era uma das piores doenças existentes.
 O leproso era visto como um morto vivo.
 Não existia cura conhecida pelo homem.
 Aos poucos o corpo sofria deformação. Como resultado da gangrena, partes do
corpo sofriam decomposição e um cheiro desagradável caracterizava o doente.
 Além do sofrimento físico, o leproso também sofria socialmente.
 Uma pessoa com lepra era banida da sociedade e geralmente era forçada a viver
numa colônia para leprosos longe das cidades.
 Quando um leproso se aproximava de outras pessoas era obrigado a gritar:
Imundo! Assim as pessoas poderiam se afastar dele e evitar a contaminação.
 Associado ao sofrimento físico e social havia também o sofrimento espiritual. Um
leproso era proibido de frequentar as sinagogas e o templo.
 Imagine o sofrimento de um leproso: condenado a morte, separado da família e
da sociedade e impedido de encontrar conforto na sua religião.
 Enquanto todos fugiam da presença de um leproso, Jesus permitiu que ele se
aproximasse. Enquanto ninguém tocava num leproso, Jesus tocou nele. Enquanto
todos poderiam ficar doentes ao ter contato com um leproso, Jesus ao ter contato
com o leproso lhe purifica de seu mal.
 O leproso provavelmente tinha ouvido falar que Jesus tinha o poder de curar os
enfermos.
 Humildemente prostrou-se e pediu para ser curado!
 Com um toque e poucas palavras, Jesus curou de imediato a lepra daquele
homem.

 Após o milagre, Jesus lhe deu duas ordens:
 Não conte isso a ninguém – Jesus pediu que o homem não espalhasse a notícia
naquele momento. Dessa forma, um conflito precoce com os líderes religiosos seria
evitado e as pessoas que buscavam apenas um operador de milagres seriam
afastadas.
 Mostre-se ao sacerdote e leve a oferta prescrita na Lei de Moisés (Lv 14) – Antes
de rever a sua família e amigos e lhes contar sobre o milagre; o homem deveria
apresentar-se ao sacerdote em Jerusalém. O sacerdote deveria examiná-lo e declarálo limpo (curado da lepra).
 Todos sabiam que somente Deus tinha o poder de curar um leproso. Dessa forma,
o sacerdote e os líderes religiosos foram obrigados a reconhecer que Jesus operou
um milagre através do poder de Deus.
 A oferta era um testemunho de que Deus o havia curado!
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha autoridade e poder sobre uma das
mais terríveis doenças daquela época.
 A postura do leproso revela sua humildade diante de Jesus. Seu pedido revela que
o milagre depende totalmente da vontade de Jesus.
 O milagre e a forma como ele foi operado revelam a compaixão e a misericórdia
de Jesus. Jesus tocou naquele que era intocável.
 O poder para operar este milagre revela mais uma vez que Jesus não era apenas
um homem, mas o Filho de Deus.
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele pode fazer
no estudo de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 A lepra é uma excelente ilustração de um mal que afeta a todos nós: o pecado. O
pecado leva a morte, nos aliena do próximo e também de Deus. Assim como Jesus
curou um leproso e lhe restaurou a vida, ele também tem o mesmo poder para nos
purificar dos nossos pecados e nos dar vida.
 Quem é Jesus para você? Jesus não quer ser reconhecido como um operador de
milagres. Jesus quer ser reconhecido como o Salvador e Senhor de sua vida!
 Oração

