Estudo 34 - Jesus cura Malco
Introdução:
 Leia Lucas 22:49-51 e João 18:10-11.
 Judas Iscarotes decidiu trair Jesus em troca de 30 moedas de prata (Mt 26:15).
 Um grupo formado por fariseus, guardas do templo e chefes dos sacerdotes
foram guiados por Judas até o Jardim do Getsêmani.
 Judas havia dito ao grupo que lhes daria um sinal para apontar quem era
Jesus.
 Malco estava entre as pessoas que pretendiam prender Jesus a força.
 Malco não era um guarda do templo e tampouco um soldado, mas estava
armado com um pequena espada.
 Malco era servo do sumo sacerdote Caifás, e provavelmente acompanhou o
grupo reprsentando-o.
 Leia novamente Lucas 22:49-51 e João 18:10-11.
1. O milagre de Jesus
 Judas beijou Jesus na face.
 O tempo todo Jesus sabia que Judas iria traí-lo e o beijo apenas manifestou o
que estava no coração de Judas.
 Jesus perguntou para Judas: “com um beijo você está traindo o Filho do
homem?”
 Os discípulos prevendo que Jesus seria preso puseram-se em defesa com duas
espadas que tinham consigo.
 Pedro levantou sua espada e cortou a orelha direita de Malco.
 Em resposta a essa ação, Jesus mandou que Pedro guardasse sua espada.
 Jesus disse “basta”, pois sabia que sua prisão, julgamento, condenação e
morte faziam para da vontade do Pai.
 Jesus tocou na orelha de Malco e ele foi milagrosamente curado na frente de
todos.
 Jesus não queria que nenhum ato de violência fosse praticado em seu nome e
por isso alertou Pedro que aqueles que vivem pela espada, morrem por ela.
 Jesus não precisava ser defendido pelos discípulos, pois, bastava uma só
palavra para que Deus enviasse doze legiões de anjos para protegê-lo.
 Jesus, então, volta-se para os seus inimigos e afirma que ele não é nenhum
rebelde que precisa ser levado a força para ser julgado. Disse ainda que esse
era o momento das trevas reinarem!
 Jesus sabia que o seu sofrimento cumpriria as profecias do A T a seu respeito:
 Salmo 41:9 – a traição.








Zacarias 13- o abandono.
Salmo 35:11 – a injustiça.
Isaías 53:5 – o castigo.
Salmo 22:7-8 – o escárnio.
Salmo 22:16, Isaías 53:12 - a crucificação.
Salmo 22:1 – a separação do Pai por causa do pecado de todos nós (no
momento da sua morte).
 Jesus mesmo sabendo de todo o sofrimento que estava por vir, não deixou de
demonstrar misericórdia para com aquele que lhe desejava o mal.
 2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus é rico em misericórdia. Ele curou até mesmo um inimigo!
 O sofrimento e angústia de Jesus não o impediram de fazer o bem ao
necessitado.
 O milagre de Jesus é fruto de sua graça e não dos méritos de quem foi curado!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus sempre nos olha com graça e amor!
 “Você não pode fazer nada para que Jesus te ame mais ou menos. Ele
simplesmente te ama!”
 Como será que Malco reagiu depois de ser curado por Jesus? Será que ele se
arrependeu? Será que ele creu em Jesus? Nós não sabemos!
 Apesar disso, uma coisa cada um pode responder:
 Como você tem respondido ao amor de Jesus?!
 Oração.

