Estudo 04 – Jesus cura o servo de um centurião
Introdução:
 Leia Mateus 8:5-13. Essa passagem encontra-se também em Lc 7:1-10.
 Vamos nos concentrar no relato de Mateus, porém, iremos extrair algumas
informações de Lucas.
 Centurião – oficial militar romano responsável por uma centúria (agrupamento de cem
soldados).
 Os judeus nutriam um desprezo pelos gentios ( não judeus). Eles colocavam os gentios
no mesmo nível dos cães.
 No caso dos oficiais romanos esse sentimento era ainda pior, pois os romanos
representavam o poder opressor e violento que tinham que suportar.
 Porém, nem todos os oficiais romanos eram considerados inimigos dos judeus. Parece
ser esse o caso do centurião de Cafarnaum. O evangelho de Lucas relata que o centurião
amava os judeus e ajudou na construção da sinagoga local.
1. O Milagre de Jesus – Mt 8:5-13
 O centurião estava tão preocupado com a saúde de seu servo que procurou a ajuda de
Jesus.
 O relato de Lucas revela que o centurião não foi procurar Jesus pessoalmente, mas fez
pelo intermédio de alguns líderes religiosos que o conheciam e o respeitavam.
 Dessa forma, o centurião com a ajuda dos compatriotas de Jesus, procurou a ajuda de
quem ele cria que poderia operar um milagre na vida de seu servo e curá-lo da paralisia.
 Jesus prontamente concordou com o pedido.
 O centurião ao saber que Jesus estava indo até a sua casa para curar o servo, enviou
uns amigos para dizer que Jesus não deveria se incomodar em ir até sua casa.
 Aqui encontramos o motivo para o centurião não ter ido falar pessoalmente com
Jesus. O centurião não se considerava digno da presença de Jesus.
 O centurião pediu que Jesus apenas desse uma ordem e o seu servo seria curado.
Como oficial do exército romano, o centurião sabia o significado de autoridade e
obediência. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curar seu servo mesmo à distância.
 Jesus elogiou a fé daquele gentio. Essa fé ofuscava a fé do povo judeu daqueles dias.
Jesus disse que não encontrara tão grande fé em nenhum outro lugar de Israel!
 Nesse momento Jesus aproveitou o exemplo da fé do centurião para demonstrar o que
aconteceria no futuro próximo:
 Muitos gentios iriam crer no Filho de Deus e por essa razão participariam do banquete
com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus.
 Por outro lado, os judeus incrédulos seriam excluídos dessa festa celestial e seriam
lançados nas trevas.

 Jesus, o grande médico curou o servo do centurião de longe, sem tê-lo visto ou tocado
nele.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha autoridade sobre toda e qualquer
doença. Seu poder é ilimitado!
 A fé do centurião na pessoa de Jesus demonstra a necessidade que temos de confiar e
de reconhecer que Jesus pode todas as coisas.
 O milagre revela que Jesus Cristo veio salvar todos os povos. Não apenas para os
judeus.
 Se por um lado, os judeus acreditavam que através da obediência e das boas obras
poderiam chegar até Deus, a cura do servo do centurião revela que aqueles que são
humildes e buscam a misericórdia de Deus serão aceitos e abençoados.
 O poder para operar o milagre revela mais uma vez que Jesus não é apenas um
homem, mas o Filho de Deus.
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele pode fazer
no estudo de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 O centurião não tinha grande conhecimento das Escrituras, mesmo assim
reconheceu que Jesus não era um homem comum, mas, um homem enviado e
dotado do poder de Deus.
 Existe algo impossível para Jesus? A fé na pessoa certa e com a atitude correta
nos capacitam a ver o agir de Deus em nossas vidas. Creia!
 Oração.

