Estudo 9 – A Cura de Um Paralítico
Introdução:
 Leia Marcos 2:1-12. Essa narrativa também encontra-se em Mt 9:2-8 e Lc 5:1826.
 Cafarnaum foi uma cidade adotada como base para o ministério de Jesus na
Galiléia. Provavelmente Jesus ficava hospedado na casa de Simão Pedro.
 A casa de Pedro deveria ser ampla, pois era capaz de acomodar um bom grupo
de pessoas que se dirigiam para lá com o objetivo de ouvir os ensinos de Jesus.






1. O Milagre de Jesus – Mc 2:1-12
 Ao saberem que Jesus estava em Cafarnaum novamente uma multidão se
ajuntou para ouvir as palavras de Jesus.
 Muitos naquela cidade tinham ouvido falar sobre os milagres que Jesus havia
feito na cidade. Sabiam que Jesus tinha curado o servo de um centurião, a
sogra de Pedro um homem possesso por demônio.
 Quatro amigos resolvem levar um homem paralítico para ser curado por Jesus.
 Quando chegaram ao local, se depararam com uma multidão que bloqueava a
entrada da casa. Ao invés de desistirem, eles planejaram subir no telhado e
descer o paralítico pelo telhado.
 As casas no Oriente Antigo possuíam um telhado plano, composto de barro,
galhos e vigas de madeira. Também era comum a casa possuir uma pequena
escada localizada numa de suas paredes externas.
 Jesus viu a fé dos homens que insistentemente tinham descido o paralítico em
sua frente.
 Jesus dirigiu-se ao paralítico e disse: “Filho, os seus pecados estão perdoados.”
 Jesus tratou primeiro da alma do homem e depois do seu corpo.
 Os mestres da Lei, porém, não ficaram contentes com as palavras de Jesus.
Eles sabiam que somente Deus poderia perdoar os pecados – Ex 34:7; Is 1:18;
Is 43:25.
 Os mestres da Lei eram estudiosos e intérpretes da Lei Mosaica. Eles
conheciam e ensinavam a Palavra de Deus.
 O pensamento deles estava correto, mas sua conclusão estava errada.
 Jesus não estava blasfemando como os mestres da Lei acreditavam, mas
estava exercendo sua autoridade como Filho de Deus em perdoar os pecados.
 Como Jesus sabia o que se passava em seus corações, perguntou-lhes: “ O que
é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou: Levantese, pegue sua maca e ande?”



A resposta era clara. Nada é mais fácil, pois, somente Deus poderia perdoar
os pecados daquele homem e somente Deus poderia curá-lo!
Jesus, então, acrescentou: “... para que vocês saibam que o Filho do homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados...”
Jesus se identifica como o Filho do homem – Título Messiânico – Dn 7:13-14 Os mestres da lei sabiam que o Antigo Testamento profetizava a respeito de
um filho do homem que tinha autoridade, glória e poder divinos. Jesus como
Filho do homem tinha autoridade e poder para curar o paralítico.
Jesus exerceu esse poder ordenando que o homem levantasse, tomasse sua
maca e fosse para casa. E fui justamente isso que aconteceu.
Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo: “Nunca vimos nada
igual.”

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha a mesma autoridade que Deus
– Jesus podia curar a alma e o corpo daquele homem.
 Mais importante do que a restauração do corpo é a restauração da alma.
 Jesus reconhece a verdadeira fé de uma pessoa e também reconhece aqueles
que alimentam a incredulidade em seus corações.
 Jesus também se identifica como o Filho do homem. O título identifica Jesus
em sua humanidade, humildade e seu reino futuro. Filho do Homem significa
que ele era 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).
 Jesus viu a fé deles dos quatro amigos e do paralítico! Também viu o espírito
dos mestres da Lei. O que Jesus vê em seu coração? O que nossas atitudes
revelam?
 Quem é Jesus para você?
 Oração.

