Estudo 13 - Jesus liberta um homem mudo
Introdução:
 Leia Mateus 9:32-34. Este é o segundo milagre registrado exclusivamente pelo
evangelista Mateus.
 O evangelho de Mateus tem como propósito apresentar Jesus como Rei - o
Messias prometido.
 No estudo anterior, vimos as características do ministério do Messias – Isaías
61:1-3.Vimos também que Jesus estava cumprindo essas profecias através da
operação de curas e milagres entre os judeus – Mt 11:1-6.
 Jesus veio para libertar os cativos!
 Leia novamente Mateus 9:32-34.
1. O Milagre de Jesus – Mt 9:32-34.
 Após Jesus ter curado os dois cegos, um homem mudo foi levado até sua
presença.
 A mudez daquele homem era causada por um demônio. Não era um problema
físico apenas, mas espiritual.
 A Bíblia nos ensina que nem toda doença tem origem espiritual. Há uma grande
diferença entre uma doença e uma possessão demoníaca.
 É um erro atribuir toda doença a um problema espiritual. Porém, essa narrativa
nos diz que em alguns casos, um problema físico “pode” ter origem espiritual.
 Como Jesus é onisciente, ele sabia exatamente a origem da mudez daquele
homem. O problema daquele homem tinha origem espiritual. E por essa razão, ao
invés de curar o homem, ele expulsa o demônio. Quando isso acontece, o homem
começa a falar.
 Essa narrativa nos mostra o poder e a influência que os demônios podem ter
sobre a vida de algumas pessoas, mas, maior que o poder das trevas, é o poder de
Jesus Cristo. Nada e ninguém conseguem resistir à sua autoridade. Ele é o
Messias!
 Jesus, o Filho de Deus, possui autoridade e poder infinitamente maior que o poder
dos anjos caídos. Ele é incomparavelmente superior aos demônios. Jesus é o
herdeiro de todas as coisas. Jesus governa todo o universo. Com uma só palavra,
os demônios cessam sua obra destruidora e partem.
 Diante do milagre, a multidão ficou admirada e dizia: “Nunca se viu nada parecido
em Israel”.
 Desde os tempos dos profetas Elias, Eliseu e Daniel, não haviam acontecido tantos
milagres entre os judeus. Após o período do Exílio, os milagres haviam cessado,
mas quando Jesus surge, um milagre após o outro é realizado, milagres cada vez
maiores.

 As multidões reconheciam a singularidade dos milagres realizados por Jesus.
 Se por um lado as multidões estavam admiradas, os fariseus não estavam nada
felizes.
 Ao invés de louvarem a Deus pelos milagres realizados por Jesus, preferiam fechar
os seus corações.
 Ao invés de reconhecerem que Jesus vinha da parte de Deus, eles estavam
dizendo que ele era o príncipe dos demônios.
 Ao invés de submeterem-se a Jesus, resolveram opor-se a ele.
 Os fariseus estavam tomados pela inveja e consideravam Jesus como um intruso
que precisava ser desmascarado e impedido.
 Como os fariseus eram estudiosos das Escrituras, eles deveriam ter sido os
primeiros a reconhecer que Jesus era o Messias e, que ele estava cumprindo todas
as profecias messiânicas. Em vez disso, preferiam blasfemar e dizer que Jesus era
o braço direito de Satanás.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou mais este milagre para mostrar que era o Messias prometido no
Antigo Testamento.
 Jesus é o Filho de Deus, pois ele realizava as mesmas obras de seu Pai. Quem quer
conhecer a Deus, necessita conhecer a Jesus – João 14: 8-11.
 Os evangelhos foram escritos para testemunhar a respeito de Jesus e suas obras.
Os milagres revelam que Jesus não foi apenas um mestre, um homem bom e
evoluído espiritualmente, um líder religioso ou um mártir da paz. Jesus é o Filho
de Deus! Ele tem poder sobre as doenças, sobre a natureza e sobre as trevas!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Devemos chegar a uma conclusão a respeito de Jesus. Ele é um mito? Um
operador de milagres? Uma fraude? Ou ele é quem disse que era?
 Se Jesus é o Filho de Deus – o Deus encarnado que habitou entre nós – temos
que:
 Crer – João 1:11-12.
 Segui-lo – Mt 16:24-26 .
 Oração

