Estudo 27 - Jesus cura uma mulher no sábado
Introdução:
 Leia Lucas 13:10-17.
 Era costume os mestres visitantes falarem nas sinagogas aos sábados. Jesus
fora convidado para pregar naquela sinagoga.
 Uma mulher com problema na curvatura da coluna estava presente. A Bíblia
diz que o seu sofrimento durava dezoito anos. O problema dela tinha origem
espiritual.
 A mulher não pediu para ser curada, mas, Jesus ao vê-la, chamou-a e lhe
impôs as mãos curando-a de seu mal.
 Esse milagre aconteceu por iniciativa exclusiva de Jesus, nada é dito sobre o
exercício da fé pela mulher.
 Leia novamente Lc 13:10-17.

1. O milagre de Jesus – Lc 13:10-17
 Jesus chama a mulher e lhe diz: “Mulher, você está livre de sua doença.”
 “Mulher” é uma forma de tratamento equivalente ao termo “senhora” de
nossos dias.
 Jesus impôs as suas mãos sobre a mulher e ela foi curada imediatamente. Ao
ser curada, a mulher passou a louvar a Deus.
 Era de se esperar que todos na sinagoga se regozijassem com ela, afinal, Deus
havia feito um milagre diante deles.
 Mas, não é isso que acontece. O líder da sinagoga não ficou satisfeito com o
que Jesus havia feito. Ele não falou nada para Jesus, mas, dirigiu-se a
congregação dizendo: “Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para
ser curados nesses dias, e não no sábado.”
 O líder da sinagoga não fez objeção à cura, mas segundo ele, isso não deveria
ter acontecido no sábado. Infelizmente aquele homem era um legalista
rigoroso que via Jesus e a mulher como violadores da Lei de Moisés. Ele estava
mais preocupado em manter seu sistema religioso do que com o bem estar
daquela mulher.
 Jesus, então respondeu chamando todos aqueles que compartilhavam desse
pensamento de “hipócritas”.
 Hipócrita = aquele que diz uma coisa e faz outra.
 Jesus os corrige fazendo uma pergunta: “Cada um de vocês não desamarra no
sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água?

 Com isso, Jesus está perguntando: isso é trabalho? Se o líder da sinagoga
pudesse responder, diária que não, pois desamarrar o animal e dar-lhe de
beber é algo necessário.
 O argumento de Jesus foi do menor para o maior.
 Se é importante cuidar de um animal no sábado, não é muito mais importante
cuidar de uma pessoa?
 Se os animais necessitam ser soltos de suas baias no sábado, uma mulher não
deveria ser solta de suas cadeias nesse mesmo dia? Se Satanás manteve essa
mulher amarrada por dezoito anos, Jesus não poderia libertá-la, só porque era
sábado?
 Ao chamar a mulher de filha de Abraão, Jesus demonstra o cuidado de Deus
para com o seu povo. O sábado é para o povo de Deus e não o povo de Deus
para o sábado. O sábado deveria ser motivo de descanso e alegria para os
descendentes de Abraão.
 O líder da sinagoga e outras pessoas que tinham acusado Jesus de violar a Lei
foram totalmente envergonhados pelas palavras de Jesus.
 As pessoas na sinagoga se alegraram por causa das maravilhas que Jesus
estava fazendo.





O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
Jesus revelou o seu poder de destruir as obras de Satanás.
Jesus se compadece daqueles que sofrem os efeitos da escravidão das trevas.
Jesus revela o seu amor para com os que sofrem doenças. O seu amor é maior
que a indiferença dos homens.
 Jesus revela que nada pode detê-lo. Nem o poder das trevas, a oposição dos
homens, a religiosidade e até mesmo a falta de iniciativa das pessoas que
precisam ser curadas, podem impedir Jesus de realizar a obra de Deus.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus pregou na sinagoga e curou a mulher no sábado porque amava as
pessoas. Ele mostrou que a Lei do amor transcende a Lei do Sábado. Apesar
dele não ter violado o sábado, Jesus destaca que o amor permeia os Dez
Mandamentos.
 Oração

