Estudo 29 - Jesus cura o filho do oficial
Introdução:
 Leia João 4:46-54.
A narrativa da cura do filho do oficial assemelhasse muito com a cura do servo
do centurião (Mateus 8:5-13).
 Jesus realizou os dois milagres à distância. Um perto da casa do centurião e
este a cerca de 32 Km de distância de onde Jesus estava. Caná ficava a um dia
de caminhada de Cafarnaum.
 Os dois homens que suplicaram por um milagre serviam Herodes Antipas. Um
era centurião e o segundo era um oficial. O primeiro era gentil e o segundo era
judeu. O primeiro fez uso de intermediários para falar com Jesus, o segundo
foi falar pessoalmente com o Mestre.
 Jesus curou dois rapazes. Um era servo do centurião, já o segundo era o filho
do oficial. O primeiro sofria de paralisia, enquanto que o segundo estava com
febre.
 Os detalhes de cada uma das narrativas revelam que foram dois milagres
distintos!
 Leia novamente Jo 4:46-54.

1. O milagre de Jesus – Jo 4:46-54.
 Jesus retonou para Caná, onde havia transformado água em vinho. Enquanto
estava lá, um oficial judeu a serviço de Herodes foi procurá-lo com um pedido
urgente.
 Seu filho estava em Cafarnaum com febre.
 A gravidade da doença de seu filho fez com que o oficial viajasse cerca de 32
km até Caná. Ele chegou naquela tarde e foi diretamente ao encontro de
Jesus.
 O oficial sabia que Jesus tinha curado muitas pessoas em Cafarnaum. Ele
queria que Jesus o acompanhasse para curar o seu filho.
 Jesus não respondeu de imediato ao oficial, ao invés disso, falou aos galileus
que o rodeavam. Ele os repreendeu por sua fé que era condicionada a
realização de sinais e milagres. A falta de uma fé genuína resultava em
curiosidade e desconfiança, e os impedia de crer que Jesus era o Messias.
 O oficial não se abalou com as palavras de Jesus, pois sabia que sua fé era
diferente da fé daqueles galileus.
 Quando Jesus mandou-o voltar para casa porque o seu filho não morreria, ele
obedeceu imediatamente voltando para Cafarnaum.
 A ordem de Jesus tinha como objetivo revelar o que é fé.

 Provavelmente o homem só conseguiu fazer uma parte da viajem no mesmo
dia, os viajantes evitavam as estradas e caminhos de noite. Mas, no mais
tardar da manhã seguinte ele prosseguiu seu caminho.
 Quando se aproximava de sua casa, seus servos foram ao seu encontro para
avisá-lo que o seu filho estava são e salvo.
 O oficial perguntou aos servos a hora em que seu filho começou a melhorar.
Quando eles reponderam que foi às 13 horas do dia anterior, ele reconheceu
que foi a hora exata em que Jesus lhe ordenou que voltasse para casa porque
o seu filho ficaria bem.
 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus é o Filho de Deus, ele tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra.
Não existe nada que possa limitar o seu poder, nem mesmo a distância.
 Porém, vemos que Jesus resiste às pessoas que não tem fé ou tem uma fé de
Tomé: eu preciso ver para depois crer!
 Jesus repreendeu os galileus que estavam interessados em vê-lo realizar um
sinal. Jesus não os atendeu em sua incredulidade.
 Por outro lado, o oficial demonstrou sua fé em Jesus ao sair de Cafarnaum
para Caná em busca de Jesus e, depois ao retornar para a sua casa confiando
nas palavras de Jesus.
 O oficial viu o milagre, enquanto que os galileus não!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Não precisamos ver sinais e maravilhas para crer em Jesus. Isso não é fé!
 Fé é ver o invisível! Fé é crer sem ver!
 “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não
vemos.” Hebreus 11:1
 A Bíblia ensina que sem fé e impossível agradar a Deus. Jesus curou pessoas
doentes a distância porque elas creram que o Senhor poderia curá-las. Deus
ainda responde as orações feitas com fé e que estão de acordo com a sua
vontade. Creia!
 Oração

