Estudo 12 - Jesus cura dois homens cegos
Introdução:
 Leia Mateus 9:27-31. O milagre que estudaremos hoje e o próximo são narrados
exclusivamente pelo evangelista Mateus.
 Apesar das semelhanças com as narrativas de Mt 20: 29-34 e da cura do cego
Bartimeu (Mc 10:46-52); os detalhes da cura dos dois cegos indicam que se trata
de um milagre diferente dos demais.
 Essa narrativa revela uma única vez em que a cura estava condicionada a fé
dascpessoas.
 Leia novamente Mt 9:27-31.
1. O Milagre de Jesus – Mt 9:27-31.
 Ao sair da casa de Jairo, dois cegos começaram a seguir e clamar pela misericórdia
de Jesus.
 Nos dias de hoje, apesar do sofrimento causado pela cegueira, os deficientes
visuais conseguem ler livros por meio do tato, trabalhar e se locomover pelas
cidades. Mas, nos dias de Jesus os cegos tornavam-se obrigatoriamente em
pedintes. A perda ou ausência da visão significava viver na pobreza e na
dependência da família e das esmolas das pelas pessoas.
 Os dois cegos clamavam: “Filho de Davi, tem misericórdia de nós!”
 Filho de Davi – um título messiânico.
 O Messias seria descendente de Davi – Isaias 9:6-7
 Jesus era descendente de Davi – Mt 1:1-17.
 Os cegos reconhecem que Jesus era o Messias, sabiam que ele iria entre outras
coisas, restaurar a visão aos cegos - Isaías 61:1-3.
 O próprio Jesus aplicou o cumprimento dessa profecia a si mesmo – Lc 4:18-21 e
Mt 11:1-6.
 Ao chamarem Jesus de Filho de Davi, eles estavam reconhecendo que Jesus era o
Messias!
 Apesar disso, Jesus parece ignorar os dois homens, pois ele só lhes dirige a palavra
quando chega em casa. A verdade, porém, é que Jesus estava testando a fé
daqueles homens.
 Jesus perguntou: “Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?”
 Os homens responderam: “Sim, Senhor.”
 Diante da declaração deles, Jesus tocou nos olhos deles e disse: “Que seja feito
segundo a fé que vocês têm!”
 O resultado foi que a visão deles foi restaurada.
 A vida daqueles homens foi transformada; não precisavam mais depender da boa
vontade dos outros.





Podiam ver, podiam caminhar, podiam trabalhar!
Jesus os adverte severamente para não contarem a ninguém sobre o milagre.
Mais uma vez nos deparamos com aquilo que os teólogos chamam de Segredo
Messiânico. A esta altura, todos devem lembrar-se dos motivos que faziam Jesus
pedir segredo sobre sua identidade e milagres:
 Um alarde sobre sua identidade e feitos, aumentaria a tensão entre Jesus e as
autoridades religiosas.
 Se Jesus fosse identificado como o Messias, o império romano o veria como uma
ameaça, e, portanto, logo desejariam elimina-lo.
 No tempo certo, depois de ter cumprido seu ministério terreno, o próprio Jesus
iria identificar-se como o Messias. Lembrem-se que a cruz sempre fez parte do
plano de Deus. Ele deu a sua vida para que pudéssemos ser salvos. Ele é o cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo!
 Os dois homens partiram, mas não obedeceram a Jesus. Por onde quer que
fossem contavam às pessoas o que Jesus tinha feito. Como resultado, a notícia do
milagre se espalhou por toda a região.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre como uma resposta a fé daqueles homens. É a única vez
que ele pergunta para as pessoas: “Vocês creem que sou capaz de fazer isso?”
 Toda cura é fruto da misericórdia de Deus. Quando Deus, na sua soberania e
sabedoria, não concede a cura, não podemos culpar o doente dizendo que ele não
teve fé suficiente. Se fizermos isso, colocamo-nos acima de Deus e julgamos a fé
das outras pessoas.
 O próprio apóstolo Paulo, não foi atendido em seu pedido. Deus não tirou o
espinho na carne de Paulo, antes disse: a minha graça te basta!
 Não sabemos por que Jesus condicionou a cura dos cegos a sua fé. Porém,
sabemos que as nossas orações devem ser feitas com fé (Mt 21:21-22)! E que toda
oração que estiver de acordo com a vontade de Deus será respondida (1 Jo 5:1415).
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Devemos fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. Nós devemos orar com fé
e deixar os resultados nas mãos de Deus.
 Será que diante de um problema, dificuldade ou doença, realmente você crê que
Deus pode realizar um milagre?
 Oração

