Estudo 24 - Jesus cura um surdo gago
Introdução:
 Leia Marcos 7:31-37. Apenas Marcos registra esse milagre.
 Decápolis ficava localizada ao Sul e ao Leste do Mar da Galiléia. Decápolis significa
dez cidades. Essa região era um território gentílico formado por uma
confederação de dez cidades livres. Essa região era muito próspera devido a sua
localização estratégica, pois, ligava Damasco ás cidades da Arábia.
 Jesus já tinha visitado a região de Decápolis. Ele esteve em Gadara onde libertou
dois homens – um deles ao ficar livre dos demônios, manifestou o desejo de
acompanhar Jesus, mas, o Senhor não o permitiu, antes o encorajou a voltar para
a sua família e compartilhar para os seus compatriotas, tudo o que Deus lhe tinha
feito.
 Marcos relata que Jesus ao retornar de Tiro e Sidom, deu a volta pelo lado leste
do Mar da Galiléia e entrou em Decápolis. Ali, Jesus curou um homem que sofria
de surdez e gagueira.
1. O milagre de Jesus – Mc 7:31-37.
 Algumas pessoas trouxeram um homem surdo e gago até Jesus para que
impusesse suas mãos sobre ele para curá-lo.
 O homem vivia numa região gentílica, mas, provavelmente era judeu. Isso
justificaria o fato de Jesus proferir uma palavra em aramaico ao curá-lo.
 Uma pessoa surda e incapaz de falar corretamente vivia em total isolamento.
 As pessoas queriam que Jesus impusesse suas mãos sobre o homem para curá-lo,
mas não foi isso que Jesus fez.
 Jesus empregou diversos métodos para curar as pessoas. Às vezes uma só palavra
foi dita por Jesus, outras vezes ele tocou nas pessoas, outras vezes ele curou as
pessoas à distância. Outra vez, cuspiu na terra e passou nos olhos de um cego de
nascença, já em outra ocasião, curou um cego em dois estágios. A diversidade dos
de métodos demonstra que Jesus não seguia um padrão para curar as pessoas. O
seu poder e a fé das pessoas eram mais importantes que os seus métodos
empregados na cura das pessoas.
 Jesus fez várias coisas ao curar o homem surdo e gago:
 Retirou-o do meio da multidão.
 Colocou seus dedos nos ouvidos do homem.
 Cuspiu nas pontas dos dedos e tocou na língua do homem.
 Olhou para o céu.
 Com um suspiro profundo disse: Efatá! (Abra em aramaico).
 Todas essas ações curiosas tinham como objetivo comunicar ao homem o que
Jesus iria fazer. Essas ações despertariam a fé naquele homem – uma vez que o
homem era incapaz de ouvir e responder às palavras de Jesus.

 Ao separar o homem da multidão, Jesus atraiu sua total atenção.
 Ao tocar em seus ouvidos com os dedos, Jesus apontou para o fato de que o seus
problemas tinham origem nos ouvidos.
 Ao tocar em sua língua, demonstrou que a gagueira era uma consequência de seu
problema auditivo.
 Ao olhar para o céu, Jesus indicou que a cura vem de Deus.
 Ao suspirar e pronunciar a palavra Efatá, Jesus ordenou que seus ouvidos fossem
abertos. O homem compreendeu naquele momento o que Jesus estava dizendo.
 Imediatamente o milagre aconteceu e o homem não apenas passou a ouvir
perfeitamente como também começou a falar corretamente.
 Jesus instruiu para que todos que presenciaram o milagre não contassem para
ninguém o que havia acontecido. Nesse caso específico, a proibição não tinha
relação com a oposição dos líderes religiosos (Jesus estava em território gentílico),
mas, estava ligada ao desejo de permanecer mais tempo em Decápolis, sem ser
identificado como um operador de milagres.
 As pessoas, porém, não obedeceram à instrução de Jesus. O povo ficou
maravilhado e dizia: “Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo
falar.”
 Jesus com este milagre cumpria a profecia de Isaias 35:5-6.
 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Não há doenças que Jesus seja incapaz de curar. Jesus pode todas as coisas
porque é Deus.
 As pessoas queriam que Jesus impusesse as mãos sobre o homem para curá-lo,
mas, Jesus o curou de outra forma. Não podemos ditar o que Jesus deve fazer.
Jesus é Deus, ele escolhe quem e como curar as pessoas.
 Jesus age em pessoas diferentes, com problemas diferentes, em momentos
diferentes, em lugares diferentes, e opera milagres de formas diferentes.
 Porque Jesus faz tudo bem, devemos nos achegar a Ele com confiança e fé.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus pode curar um surdo físico e também pode curar um surdo espiritual – Ele
pode abrir os ouvidos daqueles que se recusam ouvir Suas palavras. Jesus cura os
mudos físicos, mas também pode curar os mudos espirituais – Ele pode fazer com
uma pessoa calada passe a proclamar as suas maravilhas do Senhor diante de
outras pessoas.
 Oração

