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A MAIOR CURA QUE ALGUÉM  
PODE EXPERIMENTAR 

“E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados  
estão os teus pecados” (Marcos 2.5). 

 

SENTIR 
 

Você já se sentiu paralisado diante de alguma situação?  
 
APRENDER 
 Em Marcos 2.1-12 há a história de um homem que estava nessa 
condição. Ele era paralítico, mas a ênfase do texto não está na sua 
paralisia física, mas na da alma. Tanto é assim que a primeira 
preocupação de Jesus foi tirar o peso do coração daquele homem. 
Cristo afirmou, antes de mais nada: “Os teus pecados estão 
perdoados” (vs 5). 
 
 Há um tempo já estamos trabalhando o tema amizade. E aqui 
Jesus destaca o papel dos amigos daquele homem, e da fé que eles 
tinham. Como é bom ter amigos quando a nossa alma e coração estão 
paralisados! É nesse momento quando estamos nos sentindo pequenos 
e paralisados, os verdadeiros amigos nos carregam no colo. 
 
 Assim, há algumas lições importantes para destacar: 
 
1- A fé não precisa ser sempre individual, ela também pode ser 
comunitária. 
 
 Às vezes podemos precisar que alguém creia por nós. Porque 
podemos nos sentir frágeis, tristes, abatidos, ou confusos, mas é ali que 
os amigos nos ajudarão a sustentar nossa fé e até a desenvolvê-la de 
forma sadia. Esses relacionamentos espirituais nos aproximam de 
Jesus! 
 

“Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o 
irmão” (Pv. 17.17). 

 
2- A religião vê as complicações, o amor vê as facilidades. 
 
 Jesus não disse ao paralítico “os seus pecados SERÃO 
perdoados”, mas ele disse “os seus pecados ESTÃO perdoados”. O 
mérito faz com que a gente ganhe o perdão, o amor faz com que a 
gente se sinta perdoado. 
 

“Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de 
mim, e dos teus pecados não me lembro” (Is. 43.25). 

 
3- O perdão dos pecados traz a cura. 
 
 A doença mais grave é o pecado. É a maior tragédia! Para o 
pecado só existe um remédio: o perdão de Jesus Cristo, é o sangue do 
cordeiro nos lavando, nos purificando de obras mortas e nos libertando 
de uma consciência culpada. Foi o que Jesus fez na vida do paralítico. 
 

REFLETIR 
 
Os amigos do homem paralítico o levaram a Jesus para ser curado. 
Quem é que você conhece que precisa ser trazido a Jesus? O que você 
vai fazer? Deixar essa pessoa abandonada e sofrendo ou vai trazê-la a 
Jesus? 
 
Ou é você que hoje precisa que seus amigos aqui no GCEM carreguem 
sua fé? 
  
APLICAR 
 

O que vamos fazer para levar essa cura àqueles que identificamos que 
possuem uma necessidade? Orem juntos para que o grupo, como 
corpo de Cristo, seja usado para levar a verdadeira cura: a libertação do 
pecado. 
 
AVISOS 
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