Estudo 6 – Jesus cura a sogra de Pedro
Introdução:
 Leia Marcos 1:29-35. Essa passagem também encontra-se em Mt 8:14-17 e Lc
4:38-41.
 Jesus tinha ido à sinagoga no sábado para ensinar. Depois de ensinar, ele libertou
um homem endemoninhado.
 Após o culto na sinagoga as pessoas voltavam para suas casas para um almoço
especial de sábado.
 Jesus, Tiago e João foram convidados para irem a casa de Simão (Pedro) e seu
irmão André.
 Pedro era casado e sua sogra que também morava com ele encontra-se enferma.
1. O Milagre de Jesus – Mc 1:29-35
 A cura da sogra de Pedro é uma das narrativas mais curtas e singelas do
evangelho.
 Enquanto a libertação do homem endemoninhado foi pública, a cura da sogra de
Pedro aconteceu quase que no anonimato.
 Jesus não precisava de plateia para realizar milagres e demonstrar o seu poder.
 A sogra de Pedro estava acamada e com febre alta (segundo o registro de Lucas).
 Ela não estava apenas deitada, mas, totalmente debilitada.
 No mundo antigo existiam três tipos de febres mais comuns:
 (1) A febre de Malta – que provocava anemia.
 (2) A febre tifoide – que era intermitente.
 (3) A febre malária – comum em Cafarnaum (presente em regiões pantanosas) –
essa febre provocava grandes calafrios e também era conhecida como a “febre
mortal”.
 Mesmo não sabendo o tipo de febre, sabemos que a febre nos tempos de Jesus
não era uma doença simples de ser tratada.
 Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e ela foi curada. O evangelho de Lucas
descreve que Jesus repreendeu a febre.
 Todos os sintomas da febre desapareceram instantaneamente.
 Sua recuperação foi tão plena que de imediato ela passou a servi-los.
 As notícias sobre os milagres realizados por Jesus naquele sábado tomaram as
ruas de Cafarnaum.
 Ao anoitecer... (os judeus esperavam que o sábado terminasse para carregarem
seus enfermos).
 ...muitas pessoas se dirigiram a casa de Simão (Pedro) para levarem seus enfermos
e pessoas que sofriam de possessão demoníaca para serem curadas e libertas.
 Jesus não permitia que os demônios falassem para não revelarem quem ele era.

 Por que Jesus agia dessa forma?
 (1) Essa ordem demonstrava sua autoridade sobre os demônios.
 (2) Ainda não havia chegado a hora de assumir abertamente que ele era o
Messias. Isso também evitava um embate prematuro com os sacerdotes e líderes
religiosos que mais tarde o acusariam de blasfêmia.
 (3) Jesus desejava que as pessoas cressem nele sem necessitar do depoimento de
demônios.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 O ministério de Jesus foi marcado por uma profunda compaixão pelos mais
necessitados.
 Jesus era capaz de sacrificar até mesmo o seu dia de descanso para atender as
pessoas que lhe procuravam. As pessoas eram uma prioridade na agenda do
Senhor.
 Jesus se importa com os problemas das pessoas e tem o poder para ajudá-las.
 Até a doença obedece a voz de Jesus. Jesus, de fato, exerce o controle sobre
todas as coisas.
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).
 Devemos buscar o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos de
dificuldade.
 A solução de nossos problemas começa sempre com a oração.
 Quem é Jesus para você?
 Oração.

