Estudo 21 - Jesus liberta um menino
Introdução:
 Leia Marcos 9:14-29. Essa narrativa também encontra-se em Mt 17:14-19 e Lc
37-42.
 Jesus tinha levado Pedro, João e Tiago para o Monte Hermon para dar-lhes um
vislumbre do reino dos céus.
 Ali os três discípulos presenciaram a transfiguração de Jesus e também viram
Moisés e Elias. Os discípulos ouviram a voz de Deus dizendo: “Esse é o meu
Filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvi!”
 Enquanto Pedro, Tiago e João estavam tendo essa experiência maravilhosa, os
outros nove discípulos estavam lidando com um grande problema.
 Os discípulos foram incapazes de expulsar um demônio que atormentava e
machucava um menino. E por causa disso, os mestres da lei estavam
discutindo com eles.
 A discussão e o problema foram resolvidos com a chegada de Jesus.
 Leia novamente Mc 9:14-29.
1. O Milagre de Jesus – Mc 9:14-29.
 Quando Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do monte, viram uma grande
multidão em volta dos discípulos. Os mestres da lei estavam discutindo com
eles.
 As pessoas se surpreenderam com a chegada de Jesus que perguntou qual o
motivo da discussão.
 Um homem na multidão respondeu que havia trazido o seu filho para ser
liberto de um espírito maligno. Apesar das tentativas os discípulos não
obtiveram sucesso.
 O menino ficou mudo e surdo e várias vezes era lançado ao chão com
convulsões.
 Jesus repreendeu a falta de fé das pessoas e pediu que lhe trouxessem o
menino
 Diante de Jesus, o demônio derrubou o menino no chão e fez rolar e espumar.
 Jesus perguntou quanto tempo o menino estava assim. O pai explicou que
desde a infância e descreveu a violência dos ataques demoníacos.
 O pai perguntou se Jesus poderia fazer alguma coisa e rogou por compaixão e
ajuda.
 Jesus respondeu: “Se podes?” “Tudo é possível ao que crê”.
 O pai prontamente respondeu: “Eu creio, ajuda-me a vencer a minha
incredulidade!”

 Quando Jesus percebeu que a multidão estava se aproximando, ele
repreendeu o demônio que gritou, agitou-o violentamente e saiu do menino.
 O menino parecia morto, mas, Jesus o tomou pela mão e o colocou em pé.
 Depois, em particular, os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não
conseguiram expulsar aquele demônio.
 Em Mateus 17:20, o evangelista descreve em detalhes as palavras de Jesus.
 A fé dos discípulos era pequena!
 Jesus afirma que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda,
seriam capazes de até mesmo mover as montanhas.
 A semente de mostarda não é a menor semente conhecida hoje. Porém, nos
tempos bíblicos era a menor semente usada no plantio na Palestina.
 O grão de mostarda sob as condições favoráveis produz uma planta com até
três metros de altura.
 Jesus, então, explicou que aquele tipo de demônio, só podia ser expulso com
oração e jejum.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus realizou esse milagre para demonstrar sua onipotência. Jesus pode
realizar tudo aquilo que nos parece impossível. Jesus libertou o menino e o
devolveu são e salvo para o seu pai.
 Jesus ensinou através desse milagre a importância da fé. Em situações difíceis
a nossa fé é testada. Nesses momentos, precisamos crer e depender ainda
mais de Deus.
 Algumas situações requerem oração e jejum. A oração demonstra nossa
dependência de Deus, enquanto que o jejum demonstra humildade e
consagração. Alguém já disse: “o jejum é fome de Deus.”
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 No estudo de hoje, aprendemos lições importantes sobre a fé. Jesus
respondeu que “tudo é possível ao que crê.” E numa das mais surpreendentes
confissões, o pai, chorando, respondeu: “Eu creio. Ajuda-me na minha falta de
fé”. O problema era a fé pequena do pai e dos discípulos.
 Não basta ter fé, é necessário ter fé na pessoa certa: Jesus Cristo!
 Você reconhece que muitas vezes sua fé é pequena? Você já orou pedindo
para que Deus o ajude a crer?
 Oração

