Caminhando com Jesus
Deus pode e quer. A cura de um leprosos
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Marcos 1.40-45 (Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)

40 Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me.
41 Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo!
42 No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, e ficou limpo.
43 Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu
44 e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua
purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo.
45 Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais
poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos; e de
toda parte vinham ter com ele.
INTRODUÇÃO
Qual foi o momento mais difícil que você já viveu na vida? O que você sentiu? Conta pra gente!
As vezes os problemas são tão grande ou tantos que nos paralisam. Desanimamos e até desistimos.
Se pararmos para olhar pra trás veremos o quanto já vivemos situações difíceis em nossas vidas.
Mas veremos também a mão de Deus nos ajudando a sair de cada uma delas. Encerramos o capítulo
primeiro de Marcos percebendo como Jesus impactou as pessoas e cidades da Galileia. Ele declara
que não somente pode, mas quer mudar nossa vida. E isso inclui você. Você está pronto?! Vem com a
gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto que lemos não apresenta referência de tempo ou lugar. O mais provável é que tenha
acontecido durante o ministério de Jesus na Galileia, em Cafarnaum e cidades vizinhas (v.39). Uma
pequena amostra de como as coisas passaram a acontecer.
É importante saber que nesse tempo as pessoas relacionavam a doença física a questões morais.
Julgavam que leprosos eram castigados por Deus por causa de seus pecados. Ainda hoje muitos
pensam da mesma maneira, achando que as coisas ruins que nos acontecem são castigos de Deus.
Em João 3.16,17 diz: “16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Porquanto Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. Deus
não nos castiga. Não no sentido de revidar quando cometemos algo que não lhe agrada. Pelo
contrário, Jesus sofre até a morte na cruz porque Deus deseja nos livrar do peso que o pecado causa
em nossa vida. O que sentimos de mal nessa vida está ligado a consequência do meu pecado, é o
resultado dos caminhos que escolho. Mas precisamos saber que haverá um dia em que Deus julgará
toda a humanidade. E nesse dia sofreremos o castigo eterno se durante nossa vida não entregarmos
nossa vida ao Senhor Jesus. Em Atos 17.30,31 diz “30 Ora, não levou Deus em conta os tempos da
ignorância; agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; 31
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que
destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos”.

O leproso aproxima-se tanto de Jesus que o mestre pode tocá-lo apenas estendendo a mão. Aos
leprosos era ordenado por lei que deveriam viver longe. Não lhes era permitido se aproximar de
qualquer pessoa (Lv 13,46; Lc 17.12) ou seriam apedrejados. Mas ele, humildemente se ajoelha e
implora a Jesus que o cure. Esse homem não duvida do poder de Deus. Mas se submete a sua
soberana decisão “Se quiseres, podes purificar-me”.
Jesus fica “profundamente compadecido”. E não só afirma sua vontade de curá-lo(“Quero, fica limpo!
”), mas o toca! A compaixão de Jesus se transforma em movimento e obras. A quanto tempo aquele
homem não era tocado! Arrisco-me a pensar que o toque pode ter sido mais valioso e impactante do
que a cura em si. Jesus ama pessoas! Ele te ama também! Assim vemos que não somente Jesus pode,
mas Ele quer entrar em nossa vida e mudá-la.
Jesus diz ao leproso que se apresente ao sacerdote para ser declarado limpo e viver entre os seus de
novo. E o adverte a não espalhar a notícia. Os motivos não são explicados. Podemos pensar que
Jesus queria ser conhecido como um pregador de boas novas e não como curandeiro. Ou mesmo
quisesse evitar o frenesi do povo que desejaria elevá-lo como rei político, contra Roma. Mas o
leproso estava tão impactado que não obedece Jesus. E espalha a notícia. O resultado é que Jesus já
não podia mais entrar nas cidades por conta de tantas pessoas que se juntavam ao seu redor. Se
colocava então em lugares desertos, mas ainda assim as pessoas vinham ter com Ele.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Deus pode e quer – O que mais me surpreende é perceber o coração de Jesus. O leproso precisou de
muita coragem e fé para ir até Jesus. Mas Ele não decepciona. Ele não ignora o que vivemos e
sentimos. Ao se deparar com o leproso ajoelhado a sua frente Jesus não somente fica
“profundamente compadecido” como também estende sua mão para tocá-lo, em um gesto de
profundo carinho e cuidado. E declara sua vontade em ver aquele homem curado. EU QUERO!
Te anima hoje a seguir a trilha desse homem. O que lhe afligido? O que machuca seu coração e
atormenta a mente? O que tem sido pesado de mais pra carregar? Dê um passo de fé e vá até Jesus.
As vezes sabemos que Jesus tem poder pra mudar nossa vida, mas resistimos. E não tomamos a
atitude de ir até Ele. Não sofra calado e sozinho. Não há nada que não possa ser tocado por Jesus.
Ele quer tocar sua vida hoje!
Conclusão
Todos nós temos problemas em nossa vida. Mas por vezes esses problemas parecem aumentar de tal
maneira que nos sufocam, nos deixam esgotados e sem ação, desanimados ao ponto de desistirmos.
É preciso coragem para um último esforço. Não para resolver o problema, mas para ir até quem
pode nos tocar e dar nova vida, novo ânimo. Jesus pode e quer!!
Pergunta: Quero ouvir testemunhos de mudanças que Deus fez em sua vida quando você achou que
tudo estava perdido. Conta pra gente!
DESAFIO
Separe todos os dias pelo menos 15 min para estar com Deus! Faça desse tempo um momento de
entrega a Deus de tudo que lhe aflige!

