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Tema: QUEM PRECISA DE CURA?
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TEXTO BASE: Marcos 3:1-6

“Não é fácil ser curado, mas uma coisa é ainda mais difícil; permanecer sem cura” (Philip Yancey)
De acordo com este texto de Marcos, vemos dois tipos de pessoas que necessitam de cura:
1. OS APARENTEMENTES SADIOS QUE ACHAM QUE NÃO PRECISAM DE CURA.
Esses são identificados pelos vs. 2 e 6 no texto em destaque.
a) Eles estavam em pleno culto e se diziam adoradores de Deus e cumpridores piedosos da Sua Palavra;
b) Eles tinham um zelo religioso tão desprovido de entendimento que o calendário, a folhinha da religião era
mais importante que o ser humano. No afã de cumprirem um mandamento isolado da Lei, se esqueceram do
fundamento da própria Lei, que é o amor, a misericórdia (Jesus resumiu a Lei em amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto é consequência);
c) A visão e o discernimento espirituais estavam seriamente distorcidos. Elas
viam apenas os dogmais e rituais da igreja deles e não perceberam um homem necessitado ali, em pleno
culto.
d) A liturgia era mais importante que o exercício da misericórdia. Enquanto eles apenas viam um dia sagrado,
um calendário religioso, Jesus via um homem com a mão atrofiada e se enchia de compaixão por ele.

2. O DOENTE QUE RECONHECE O SEU PROBLEMA E SE DEIXA CURAR.
Destaco quatro aspectos importantíssimos neste milagre operado por Jesus:
a)
b)
c)
d)

A cura literal. Cremos que Jesus tem poder pra curar qualquer tipo de doença (v.5);
A cura para o exercício do sacerdócio (Lv. 21:19; 1Pe. 2:5,9; Ap. 1:6);
A cura para o exercício do ministério, a vida cristã (Pv. 31:19; Lc. 9:62);
A cura para a contribuição (Êx. 23:15; Rm. 12:8).

