Estudo 25 - Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim
Introdução:
 Leia Lucas 7:11-16. Apenas Lucas registra esse milagre.
 Esse foi o primeiro milagre em que Jesus ressuscita uma pessoa. Os outros dois
foram a ressurreição da filha de Jairo (Mc 5:35-43) e de Lázaro (Jo 11:17-44).
 Naim era uma pequena aldeia localizada na margem sul da Galiléia. A aldeia ficava
a uma distância aproximada de 10 quilômetros de Nazaré.
 A situação de uma viúva nos tempos de Jesus era precária. Se o seu marido não
tivesse deixado bens, a mulher passava a depender dos filhos para se sustentar,
na ausência destes, acabava dependendo da boa vontade dos parentes ou amigos.
 A viúva de Naim, além de perder o amor e companhia de seu único filho, tinha
agora que lidar também com a pobreza.
 Leia novamente Lucas 7:11-16.

 Como Elias e Eliseu respectivamente tinham devolvido um filho ressuscitado à sua
mãe, Jesus também restituiu um filho único a sua mãe.
 A multidão ao ver um milagre tão singular, ficou tomada de temor e passou a
louvar a Deus.
 As pessoas diziam: “um grande profeta se levantou dentre nós” e “Deus interveio
ao nosso favor”.
 Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, as pessoas não estavam erradas em chamá-lo
de grande profeta, pois Jesus estava cumprindo a profecia messiânica de que
Deus levantaria um profeta como Moisés (Nm 18:15-19 e At 3:22-26).
 O milagre da ressurreição do filho da viúva espalhou-se rapidamente por todo o
território judeu.
 Na história recente de Israel, nada comparado a esse milagre tinha acontecido,
Deus tinha renovado o seu favor para com o seu povo.

1. O milagre de Jesus – Lc 7:11-16.
 O sepultamento de um morto geralmente era realizado no mesmo dia da morte
ou no mais tardar no dia seguinte.
 Na Galiléia, a mãe do falecido caminhava a frente do cortejo fúnebre, sendo
seguida pelas pessoas que carregavam o esquife com o morto, mais atrás, vinham
os parentes, amigos e conhecidos. Se a família tivesse posses, pranteadores e
flautistas eram contratados para acompanham o funeral. Não parece ser esse o
caso dessa viúva.
 Se um grupo de pessoas cruzasse com um cortejo, respeitosamente elas eram
obrigadas a juntar-se ao funeral até o local do sepultamento.
 Quando Jesus, os discípulos e a multidão que os seguiam chegaram à cidade
deram de cara com o funeral.
 Ao invés de tomar um lugar no final do cortejo, Jesus se compadeceu da viúva e
disse: “Não chore”.
 Depois, Jesus tocou no esquife e os que carregavam o caixão pararam na mesma
hora. Ao tocar o caixão, Jesus poderia se contaminar cerimonialmente (Nm 19:16),
mas, ele não se preocupa com isso. Nada pode contaminá-lo e nada pode impedir
a sua ação.
 Jesus disse: “Jovem , eu digo, levante-se!”
 Ele mandou que o filho da viúva se levantasse da morte e no mesmo momento, o
rapaz sentou-se e começou a falar.
 A viúva tinha seu filho de volta, sua tristeza foi substituída pela alegria. O amor, a
companhia e o cuidado de seu filho lhe foram restituídos com a ressurreição de
seu filho.
 Todos os judeus conheciam a história dos maiores profetas de Israel: Elias e Eliseu.
Cada um deles tinha ressuscitado um filho único.

 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus se compadeceu daquela viúva. Viu sua necessidade e não apenas a
encorajou; fez algo prático para tirá-la da dor, da solidão e da pobreza.
 Qual é o maior inimigo do homem? Esse inimigo não pode ser detido a não ser por
Deus. Jesus veio e venceu a morte dando vida ao jovem rapaz.
 Jesus se equipara aqui aos grandes profetas do passado de Israel, Elias e Eliseu, ao
restituir um filho único à sua mãe.
 Jesus não era apenas um grande profeta como Moisés, mas, era maior que ele,
pois era o Filho de Deus (Hb 3:1-6).
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus se compadecesse das nossas fraquezas e dores. Ele veio para derrotar nosso
maior inimigo: a morte.
 Jesus veio para nos libertar do medo e do poder da morte. Foi isso que ele fez ao
ressuscitar o filho da viúva de Naim.
 Jesus é o único capaz de transformar o pranto em alegria, a morte em vida! Creia!
 Oração

