Estudo 28 - Jesus cura um homem com hidropisia
Introdução:
 Leia Lucas 14:1-4
 Mestres visitantes sempre eram convidados para pregarem nas sinagogas nos
sábados. Depois do culto era comum o pregador ser convidado para um
almoço na casa de um dos líderes da sinagoga.
 O anfitrião geralmente era um fariseu zeloso que não apenas conhecia a Torá
como também observava com rigorosamente o mandamento de guardar o
sábado.
 Quando o tempo estava bom, o anfitrião servia a refeição no pátio de sua
casa. Várias pessoas eram convidadas, inclusive alguns mestres da lei e
fariseus ilustres.
 Leia novamente Lc 14:1-4.

1.




O milagre de Jesus – Lc 14:1-4
Durante a refeição, as pessoas observavam Jesus atentamente.
Na frente de Jesus encontrava-se um hóspede com hidropisia.
A hidropisia é uma doença que faz com que a água fique acumulada no corpo,
esse inchaço manifestava-se principalmente no pescoço, braços e pernas.
 Apesar da doença, o enfermo conseguia participar de muitas atividades de sua
comunidade.
 Jesus olhou para o homem e então perguntou para os fariseus e peritos da lei
se era permitido ou não curar no sábado. Jesus sabia o que eles pensavam,
mesmo assim ninguém ousou responder.
 Jesus tomou o homem pela mão e o curou.
 O sofrimento daquele homem cessou imediatamente. Seus rins começaram a
funcionar normalmente e água retida em seu corpo simplesmente
desapareceu. Sua aparência transformou-se radicalmente e todos perceberam
que ele fora curado.
 Sem dizer uma palavra ao homem, Jesus o despede. Sem dúvida alguma, o
homem estava ansioso para voltar para a sua casa e mostrar que estava
curado.
 Logo em seguida, Jesus dirigiu-se aos fariseus e peritos da lei e lhes fez mais
uma pergunta:
“Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado,
não irá tirá-lo imediatamente?”
 A resposta era bem óbvia. Qualquer pessoa iria ajudar imediatamente seu
filho ou animal, ainda que fosse num dia de sábado.

 Com essa pergunta, Jesus comparou o possível afogamento de um filho ou boi
num poço com o homem que tinha excesso de água em seu corpo.
 As ações e palavras de Jesus silenciaram a todos. De uma maneira cabal, Jesus
ensinou a todos os hóspedes que o amor é o cumprimento de toda a Lei de Deus.
 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus tem poder sobre todos os tipos de doenças.
 Jesus se compadece daqueles que sofrem mesmo em silêncio. O homem com
hidropisia não pediu para ser curado por Jesus. Talvez ele tivesse medo da
reação dos peritos da lei e dos fariseus ali presentes. Talvez acreditasse que
também que era proibido alguém curar num sábado, ou talvez ele
simplesmente não soubesse que Jesus tinha poder para curá-lo. O fato é que
mesmo diante do silêncio daquele homem, Jesus teve misericórdia de sua
vida e o curou.
 Os Evangelhos nos contam que Jesus realizou muitos milagres no sábado. Por
meio desses milagres Jesus ensinou que o sábado é um dia de celebração e
descanso. O sábado foi feito para proporcionar um tempo de renovação física
e espiritual. O sábado não deveria oprimir os homens, mas abençoá-los.
 A lei de Moisés nunca proibiu a cura no sábado, mas sim a tradição dos
anciãos. Segundo os fariseus um tratamento médico só poderia ser feito se
houvesse o risco do enfermo morrer. Isso nos mostra que Jesus nunca
descumpriu a Lei, mas a cumpriu ao revelar o seu amor pelos homens e
mulheres!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Nos evangelhos encontramos o registro de sete pessoas que foram curadas
por Jesus num sábado. Através de todos esses milagres, Jesus demonstrou que
a Lei do amor é maior que a tradição dos homens.
 É mais importante obedecer a Deus do que obedecer os homens. É mais
importante agradar a Deus do que agradar aos homens.
 Fazer o certo nunca é errado!
 Oração

