Estudo 14 - Jesus cura um homem com a mão ressequida
Introdução:
 Leia Mateus 12:9-14. Essa narrativa também encontra-se em Mc 3:1-6 e Lc 6:6-11.
 Em um sábado, Jesus e seus discípulos tinham passado pelo campo e colhido
espigas de milho, esfregando-as nas mãos para comer os grãos.
 Os fariseus tinham procurado Jesus para repreendê-los, porque para eles, o
apanhar espigas de milho era o mesmo que ceifar, e todo tipo de trabalho era
proibido no sábado (Mt 12:1-5).
 Os líderes religiosos observavam rigorosamente o mandamento do sábado e
cumpriam-no ao pé da letra (Êxodo 20:8), ou seja, nada poderia ser feito no dia de
descanso.
 O dia de descanso deveria ser um dia de alegria e refrigério e não um fardo
legalista.
 Jesus ensina que Deus instituiu o sábado em benefício das pessoas e não as
pessoas para o sábado, ou seja, o propósito do sábado era fazer com que as
pessoas descansassem e adorassem a Deus naquele dia.
 Hoje não precisamos mais guardar o sábado como os judeus faziam. Em todo o
Novo Testamento não encontramos a repetição do 4º mandamento. Não estamos
mais debaixo da Lei, mas sim da graça (Rm 6:14-15).
 Apesar dos cristãos não guardarem o sábado, logo no 1º século, eles descansavam
e se reuniam para adorar a Deus no primeiro dia da semana (At 20:7; 1Co 16:2). O
Domingo também passou a ser chamado de O Dia do Senhor (Ap 1:10). Isso
porque o nosso Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana (João 20:1-9).
 Leia novamente Mateus 12:9-14.
1. O Milagre de Jesus – Mt 12:9-14.
 Os líderes religiosos queriam testar Jesus para ver se ele iria curar uma pessoa no
sábado.
 Segundo a interpretação dos fariseus, se Jesus curasse uma pessoa no sábado, ele
estaria profanando o quarto mandamento.
 Em seus corações legalistas, acreditavam que só uma pessoa com a vida em
perigo poderia ser curada no sábado.
 Jesus deveria fazer com que o homem com a mão atrofiada esperasse até o
próximo dia para ser curado.
 Os líderes religiosos fizeram um pergunta astuta para Jesus: “É permitido curar no
sábado?”
 Jesus respondeu dando-lhes um exemplo cotidiano. Ele disse: “Qual de vocês, se
tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá?







Quanto mais vale um homem do que uma ovelha! Portanto, é permitido fazer o
bem no sábado”.
Com isso, Jesus respondeu a pergunta dos líderes religiosos e os calou.
Jesus, então, disse ao homem: “Estenda a mão.” O homem obedeceu em fé, e
imediatamente sua mão foi restaurada.
Ao restaurar a mão direita daquele homem, Jesus restaura toda sua vida. Ele
agora, não precisa ter mais vergonha de sua deficiência, pode trabalhar e viver
normalmente.
Por mais que os líderes religiosos procurassem um motivo para acusar Jesus, eles
não o encontraram. Jesus apenas falou e o homem apenas estendeu sua mão.
Não houve trabalho ali. Além disso, era permitido fazer o bem no sábado.
Ao invés dos fariseus, glorificarem a Deus e reconhecerem que Jesus realizava as
obras de Deus; ficaram enfurecidos e reuniram-se para tramar a morte de Jesus.

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre no sábado para mostrar que ele era o Senhor do
Sábado (Mt 12:8). Se Deus era o Senhor do sábado, e Jesus afirma que o Filho do
homem é Senhor do sábado, logo, Jesus é Deus.
 Jesus fez esse milagre para corrigir o ensino sobre o sábado. Deus deu para o seu
povo um dia de descanso, um dia para contemplá-lo. O sábado deveria ser motivo
de alegria e gratidão, e não um ritual legalista a ser observado.
 Jesus ensina que curar um doente no sábado não era errado, mas um ato de
amor e compaixão.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 O religioso sempre acredita que conseguirá se religar a Deus através de suas
obras. Já o legalista cria suas próprias leis e regras para ser aceito por Deus.
 A palavra de Deus nos ensina que o caminho para Deus é exclusivamente pela
graça, através da fé em Jesus Cristo.
 Em Jesus encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Paramos um
dia na semana para descansar porque sabemos que Deus cuida de nossas vidas.
Adoramos ao Senhor no primeiro dia da semana para contemplarmos o Senhor.
 Você já apropriou do descanso que Jesus nos oferece?
 Mateus 11:28-30.
 Oração

