Estudo 29 - Jesus cura dez leprosos
Introdução:
 Leia Lucas 17:11-19
 Como vimos num estudo anterior, Levítico 13 menciona 7 tipos de lepra.
Todas elas deixavam a pessoa impura cerimonialmente. Com isso, o leproso
era obrigado a viver fora da cidade, em colônias para leprosos.
 A lei exigia que os leprosos ficassem longe das pessoas sadias. Ao se aproximar
de outras pessoas, o leproso era obrigado a avisá-las de sua presença
gritando: imundo!
 Jesus e seus discípulos ao passarem pela divisa da Galiléia com a Samaria,
entraram num povoado e foram abordados por um grupo de 10 leprosos que
pediram para serem curados.
 Leia novamente Lc 17:11-19.

1. O milagre de Jesus – Lc 17:11-19
 Por causa da doença, os leprosos viviam em colônias fora da cidade. O
sofrimento fazia com que as diferenças de nacionalidade fossem colocadas de
lado. Tanto os leprosos judeus quanto os samaritanos enfrentavam uma
morte lenta e por essa razão não tinham outra opção senão a de se ajudarem
uns aos outros.
 Os dez leprosos de alguma forma ficaram sabendo que Jesus tinha poder de
curar os enfermos e, por essa razão, aproximaram-se de Jesus e seus
discípulos. Como não podiam ter contato com eles, clamaram em alta voz:
“Jesus, Mestre, tem piedade de nós!”
 Jesus dessa vez não tocou leprosos para curá-los, ele simplesmente disse:
“Vão mostrar-se ao sacerdote.”
 Os leprosos obedeceram prontamente, pois sabiam o significado da ordem de
Jesus.
 Só um sacerdote poderia declarar um leproso limpo – curado. Uma vez que o
sacerdote certificasse a cura, a pessoa estava pronta para ser reintegrada a
sociedade (Lv 14:1-32).
 Quando os dez começaram a deixar o povoado, foram curados! De repente,
suas mãos e todo o seu corpo foram completamente limpos da lepra.
 Enquanto os nove continuaram o seu caminho, um deles parou e resolveu
voltar para agradecer a Jesus pela cura, enquanto caminhava, louvava ao
Senhor.
 Ao encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a agradecê-lo.

 Por incrível, que pareça, esse homem era samaritano. Ali estava um
samaritano agradecendo um judeu pela cura recebida.
 Jesus perguntou: “Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros
nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser
este estrangeiro?”
 Todos os dez foram curados, mas apenas um foi duplamente abençoado.
 O samaritano foi o único daquele grupo que foi salvo fisicamente e
espiritualmente. Isso porque ele teve uma fé salvadora!
 Todos os dez tiveram fé que Jesus poderia curá-los, mas só o samaritano, creu
que Jesus era o Messias. A fé do samaritano fez com que ele voltasse e se
prostrasse diante de Jesus.
 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 A fé dos nove judeus era temporal. Acreditavam que Jesus poderia ajudá-los
nas questões dessa vida – ficaram satisfeitos com a cura física. A fé temporal
não é errada porque devemos confiar em Jesus para as nossas necessidades
físicas, porém, ela é insuficiente para receber a vida eterna!
 A fé do samaritano foi além – ao retornar e prostrar-se diante de Jesus, ele
reconheceu que o Mestre era o Messias prometido.
 A fé temporal revela-se através da ingratidão – depois que foram curados, os
nove seguiram com suas vidas. Não sentiram a necessidade de voltar e
agradecer a Jesus.
 A fé salvadora, por outro lado, revela-se através da gratidão – a pessoa tornase um discípulo de Jesus. Com certeza, o samaritano passou a viver de
gratidão, contando para as outras pessoas como Jesus o salvou.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 As dádivas de Deus vêm na forma de alimento, bebida, roupa, casa,
transporte, recreação, trabalho, dinheiro, família, amigos e inúmeras bênçãos
espirituais. Aqueles que pertencem a Deus devem agradecê-lo diariamente
por tudo o que Deus lhes dá e principalmente pela salvação recebida através
de Cristo Jesus.
 Você já agradeceu pelas bênçãos de Deus hoje?
 Oração

