Estudo 32 - Jesus cura um cego de nascença

Introdução:
 Leia João 9:1-41.
 Jesus e seus discípulos estavam andando por Jerusalém. Eles viram um pedinte bem
conhecido por ser um cego de nascença. Os discípulos perguntam o que causou a
cegueira daquele homem. Jesus afirma que aquela doença tinha como objetivo
revelar a obra de Deus em sua vida!
 Jesus cura primeiramente a cegueira física daquele homem e mais tarde, cura sua
cegueira espiritual!
 Leia novamente Jo 1:1-41.

1. O milagre de Jesus – Jo 1:1-41.
 Os discípulos perguntaram para Jesus se a cegueira daquele homem era consequência
de um pecado cometido por ele ou por algum de seus antepassados.
 Os judeus e principalmente os rabinos acreditavam que toda doença congênita era
resultado de um pecado cometido pelos pais, ou avós, ou ainda pela própria pessoa
dentro ventre materno.
 Jesus responde diretamente que a doença daquele homem não era fruto de nenhum
pecado! Com isso Jesus deixa bem claro que nem todo sofrimento é resultado de um
pecado.
 O propósito daquela doença era a manifestação da obra de Deus na vida daquele
homem. O milagre revelaria a glória de Deus.
 Jesus é a Luz do mundo e seu ministério terreno (enquanto é dia) tinha como
propósito iluminar todos os homens para que enxergassem a salvação.
 Jesus cuspiu na terra e fez um lodo. Ele passou o lodo nas pálpebras do cego. Depois
ordenou que ele fosse até o tanque de Siloé para lavar suas pálpebras.
 Provavelmente o homem foi guiado por um amigo até o tanque. Ao lavar os seus
olhos o milagre aconteceu.
 Quando o homem chegou em casa, seus vizinhos ficaram confusos. Uns duvidavam
que tratava-se da mesma pessoa, outros achavam que era apenas alguém parecido
com ele e, outros o reconheceram.
 Diante dos questionamentos, o homem afirmou que ele era o cego que eles
conheciam e que foi curado pelo homem chamado Jesus.
 As pessoas, então, conduziram o homem até os fariseus. Queriam saber o que os
líderes religiosos tinham para dizer a respeito desse milagre.
 Os fariseus interrogaram o homem e o homem contou mais uma vez como fora
curado por Jesus. Os fariseus guardavam rigorosamente o Sábado e não se alegraram
com o milagre, pelo contrário, ficaram irados porque acreditavam que Jesus tinha
desobedecido a Lei ao realizar um milagre no Sábado.
 Outros, porém, afirmavam que um pecador não seria capaz de realizar um milagre e
que Jesus só poderia ser um enviado de Deus. Diante do impasse, os fariseus
















perguntaram para o homem quem era Jesus para ele. O homem respondeu que
acreditava que Jesus era um profeta.
Como os fariseus se recusavam a admitir que Jesus era um enviado de Deus, eles
convocaram os pais daquele homem para estabelecer a verdade. Os pais sabiam que
se admitissem que Jesus tinha curado seu filho, os fariseus os excomungariam. E por
essa razão propuseram que o próprio filho deveria ser questionado sobre o ocorrido.
Os fariseus, então, pediram para o homem declarar a verdade e pediram que ele
confirmasse que Jesus era um pecador! O homem ao invés de responder a pergunta,
afirmou que não poderia afirmar isso, mas que sabia que antes era cego e que agora
podia ver.
Mais uma vez os fariseus o interrogaram a respeito do milagre e o homem disse que já
tinha contado tudo o que sabia. Ousadamente o homem perguntou se os fariseus
queriam ser discípulos de Jesus.
Diante disso, os fariseus insultaram o homem e o acusaram de ser um discípulo de
Jesus. O homem corajosamente afirmou que eles como discípulos de Moisés deveriam
conhecer as profecias que falavam a respeito do ministério do Messias – “ninguém
ouviu que os olhos de um cego de nascença fossem abertos – “Deus ouve o homem
que o teme e pratica a sua vontade”.
Como resultado dessa conversa os fariseus acusaram o homem de ser um pecador e o
expulsaram.
Jesus ficou sabendo que o homem havia sido excomungado pelos fariseus e foi ao seu
encontro.
Jesus perguntou se ele acreditava no Filho do homem.
O homem respondeu: Quem é ele, senhor? Para que eu possa crer nele.
Jesus se identificou como Filho do homem, ou seja, como o Filho de Deus.
O homem então declarou sua fé em Jesus Cristo e o adorou.
O segundo milagre aconteceu, seus olhos espirituais foram abertos e ele converteu-se
a Jesus.

 2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Nem toda a doença pode ser atribuída ao pecado. Deus pode usar uma doença para
manifestar a sua glória na vida de uma pessoa.
 Jesus pode curar a cegueira física, mas ele quer nos curar da cegueira espiritual.
 As pessoas que se recusam a crer que Jesus é o Filho de Deus condenam-se a si
mesmas por recusar a salvação oferecida por Jesus.

Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua vida?
(deixe as pessoas compartilharem).
 O pior cego é aquele que não quer ver! E você? Seus olhos estão abertos para
reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida?
 Oração.

