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5. Discipulando os Enfermos (1º. Trimestre de 2014—Discipulado) 
 
Material bíblico: Is. 53:4, Mt. 8:17, 15:30, 31; Mc. 2:1–12, Fp. 4:4–9, 1 Jo.3:20–22, Jo. 
11:37–44. 
 
Citações 

• O amigo que pode ficar conosco em silêncio em um momento de desespero ou 
confusão, que pode ficar conosco em uma hora de dor e luto, que consegue tolerar 
sem saber... sem sarar, sem curar... Esse é um amigo que se preocupa. Henri 

Nouwen  
• A maior terapia de cura é a amizade e o amor. Hubert H. Humphrey 

• A prática do perdão é a nossa mais importante contribuição para a cura do mundo. 
Marianne Williamson  

• Parte do processo de cura é compartilhar com outras pessoas que se importam. 
Jerry Cantrell 

• A cura é uma coisa moral a se fazer. Jay Inslee 
• De uma coisa estou certo, o corpo não é a medida de cura, a paz é a medida. 

Phyllis McGinley 
 
Perguntas 
 Por que Jesus enfatizou aspectos de cura em Seu ministério? Como é que nós, 
como discípulos, podemos continuar isso? Seria suficiente dizer que temos hospitais? Por 
que os conceitos de cura são melhores do que os legais? Como podemos alcançar a cura? 
Como podemos melhor demonstrar o dom da cura que vem do Médico divino? 
 
Resumo bíblico 
 Como podemos entender Is. 53:4? Deus estava punindo seu Filho? Mt. 8:16, 17 
registra que “Ao anoitecer foram trazidos a Ele muitos endemoninhados,  e Ele expulsou 
os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora 
dito pelo profeta Isaías:  Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as 
nossas doenças”. “Uma grande multidão dirigiu-se a ele... e ele os curou” (15:30, 31). 
Mc. 2:1-12 revela Jesus focado na cura, em oposição ao falso sistema dos fariseus. Fp. 
4:4-9 é uma passagem inspiradora que nos encoraja a sermos felizes e levar todos nossos 
problemas a Deus, parecida com 1 Jo. 3:20-22.  Na história da ressureição de Lázaro (Jo. 
11:37-44), vemos a compaixão de Jesus que chorou, embora soubesse que estava prestes 
a trazer Lázaro de volta à vida.  
 
Comentários   
Esta lição se concentra na cura, e a cura é uma das melhores metáforas para descrever a 
salvação de Deus. Quando se trata de discipulado, Mt. 10:8 (FBV) é muito relevante 
aqui: "Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os 
demônios. Vocês receberam de graça; deem também de graça!" Se esse verso fosse 
tomado como a definição de discipulado, ele devia nos desafiar se estamos mesmo lendo 
e entendendo! Você já realizou todos os quatro aspectos do seu discipulado esta semana? 
Claramente o discipulado tem mudado ao longo do tempo, e isso não é necessariamente 
bom ou ruim... 
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Mas a verdadeira questão não está em sinais miraculosos, mas na demonstração de Deus 
como Ele realmente é. Os evangelhos citam a compaixão de Jesus. Por que Jesus curava 
as pessoas? Porque Ele se importava profundamente com eles. Mesmo quando sabia que 
iria ressuscitar Lázaro, Jesus ainda chorou junto com todo mundo lá. Todo milagre é para 
nos ajudar, e o aspecto lateral de “justificar Deus” é exatamente isso, não o principal 
motivo.  
Claro, se não houvesse os milagres, as pessoas não teriam vindo ao encontro de Jesus na 
mesma proporção numérica em que vieram. Mas quando Jesus viu que eles estavam O 
seguindo apenas por milagres, e quando eles queriam fazê-lo rei por causa disso, Ele 
parou. E o povo o abandonou. A compaixão dEle continuou, mas curar a todos 
obscureceu a missão, de uma forma estranha. Deus quer salvar e curar a todos, mas quer 
mais do que apenas a cura de um problema ou uma doença em particular. Ele quer nos 
salvar e curar, e que fazer isso eternamente. 
Nós, como seus discípulos, devemos ter a mesma perspectiva. As pessoas podem pedir 
por milagres, como ressuscitar alguém dentre os mortos. Mas por quê? Para provar algo? 
Para mostrar força e poder? Para nos fazer parecer bons? Para trazer alguém de volta a 
esta vida para que possa morrer de novo? 
É interessante que Jesus só é lembrado fazendo ressurreições três vezes, enquanto os 
milagres de cura eram incontáveis. Por quê? Não tanto porque é mais difícil para Deus 
fazer ressureições, mas por causa do que isso significou para a pessoa. Mesmo a 
ressurreição não é uma cura para tudo! Você ainda fica doente, você ainda sofre, ainda 
morre, e você mais uma vez experimenta este mundo pecaminoso. Talvez não seja um 
negócio tão bom... 
Nosso papel é reagir assim como Jesus reagiu, com compaixão. Nós realmente nos 
importamos com aqueles que estão ao nosso redor, o que é exatamente o oposto do 
egoísmo do pecado. Nós tentamos ajudar e compartilhamos a dor e simpatizamos da 
forma que podemos.  Assim como Jesus, que veio e viveu entre nós, estamos vivendo 
aqui neste mundo como um espetáculo ao universo, aos anjos e aos seres humanos, do 
que Deus realmente é. Esse é o nosso papel, o qual não podemos e não nos atrevemos a 
falsificar.  
Considere algumas das histórias que Jesus contou. Primeiro do jovem rico e de Lázaro 
(Lc. 16:19-31). Por que Jesus conta esta parábola, especialmente da forma como tem sido 
tão mal compreendida? É para mostrar o que é realmente valioso, e o que é a verdadeira 
compaixão. Por último, disse Jesus, pessoas que realmente não se importam nem sequer 
reageriam aos profetas ressuscitados. 
Na história do fariseu e o publicano (Lc. 18:9-14), Jesus nos aponta a atitude correta que 
nos faz corretos! Não por causa do status ou a observância ritual, mas de reconhecer a 
nossa necessidade, e ir a Deus por todas as coisas boas que Ele quer dar.  
Por fim, a salvação é a cura; a cura para o relacionamento quebrado do pecado, 
restaurando nossos inimigos de volta para Deus como verdadeiros amigos.  

 
Comentários de Ellen White 
 Quando Jesus foi achado na forma de homem, Ele tinha um senso para perceber 
as necessidades do mundo, e empregou em seu humano, os poderes que Deus havia lhe 
dado para o benefício dos homens, enquanto que em todo ato de misericórdia e de cura 
Ele invocou o poder divino, o mesmo poder que criou os mundos. O Senhor Jesus está 
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pronto a dar a mesma ajuda a todos os que consagram os poderes para o serviço dEle, os 
que sentem a necessidade de transmitir a Sua graça. Para todos os que desejam ser 
beneficiários de seu Espírito, a virtude flui de Cristo. E é desta forma que o caráter de 
Deus, a perfeição de Cristo e do Pai, é trazido perante o mundo. O agente humano é 
completo em Cristo. É aprendendo na escola de Cristo, estudando diariamente a Sua vida 
que nos tornamos um só com Ele, e refletimos as virtudes de Seu caráter.  {Review & 
Harold, 14 de Outubro de 1902} 
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