Rede de Jovens

CURA PELA FÉ NA PALAVRA

Novembro
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
O estudo de hoje é sobre a vitória de Cristo sobre situações e problemas que para nós são insolúveis,
completamente sem condições de resolvermos por nossas próprias forças ou condições.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você já viveu uma situação onde você não podia fazer nada?
2. Como você reagiu a essa situação?
TEXTO: João 4:46-54
INTRODUÇÃO:
• Os membros de uma pequena igreja nas montanhas de Great Smoky (EUA) construíram um novo prédio
em um terreno recebido por doação. Dez dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade
informou ao pastor que o estacionamento era insuficiente para o tamanho do prédio. Se a igreja não
dobrasse o tamanho do estacionamento, não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia ocupado
cada polegada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava atrás do prédio. Para criar mais vagas
no estacionamento, seria necessário remover a colina.
• Na manhã do domingo seguinte o pastor anunciou corajosamente que à noite queria reunir-se com todos
os membros da igreja que tivessem “fé para remover montanhas”. Eles teriam uma noite de oração para
pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento
antes da inauguração, no domingo seguinte. No horário combinado reuniram-se para orar 24 dos 300
membros da igreja. Eles oraram durante cerca de três horas. Às 22 horas o pastor disse o último “Amém”.
“Conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo”, garantiu ele. "Deus nunca nos
abandonou, e creio que também desta vez Ele será fiel”. Na manhã seguinte, quando estava trabalhando
em seu gabinete, alguém bateu com força na porta. Ao responder “entre!”, apareceu um empreiteiro de
aspecto rude, que tirou seu capacete. “Desculpe, pastor, sou da empreiteira de obras da localidade vizinha.
Estamos construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra. O senhor estaria disposto a nos
vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Nós pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos
gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar
com a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local e suficientemente compactada”.
• Deus ouviu a oração do seu povo e a montanha foi removida e a igreja inaugurada.
• O estudo de hoje é sobre a fé que supera a distância.
1. A CURA COMEÇA COM UM PROBLEMA
• Eu creio em milagres! E todas as vezes que os nossos recursos cessam, Deus começa a operar.
• Watchman Nee disse: “Se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis;
Se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis.”
• Alguém também testemunhou: “Se Deus pretende fazer alguma coisa maravilhosa, ele começa com um
problema. Se Deus pretende fazer alguma coisa espetacular, começa com uma impossibilidade.”
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Deus também prepara o cenário para que o milagre aconteça. Ele quer salvar uma família inteira. Ele
projetou salvar o lar de um centurião que residia na cidade de Cafarnaum. Ele, então, inicia o roteiro
enviando uma enfermidade incurável para o filho do centurião.
Jesus foi a Caná da Galileia, a mesma cidade em que ele havia realizado o primeiro milagre. Imediatamente
a notícia se espalhou e chegou a Cafarnaum. Ali havia um homem, que era um dos oficiais do rei Herodes
Antipas, que estava com filho com uma doença grave. Quando ele soube que Jesus estava em Caná, foi a
sua procura (v.47).
Não sabemos se este homem era judeu ou gentio. Não sabemos o seu nome e a sua origem social. O que
sabemos com certeza é que ele estava desesperado e que havia chegado ao limite das suas possibilidades.
O seu filho estava morrendo.
Mas o limite do homem é a oportunidade de Deus. Ele foi ter com Jesus.

2. PROBLEMA GERA UMA FÉ DEFEITUOSA
• O poeta, Goethe, disse o seguinte: “Eu nunca tive uma aflição que não se transformasse em um poema.”
• A experiência ensina que o sofrimento transforma-se em fé. Mas, infelizmente, a pessoa desesperada vai
a Jesus com seus preconceitos religiosos (v. 47-49).
• O pai desesperado possuía uma fé defeituosa:
• Ele cria que para Jesus realizar o milagre precisaria ir até o doente
• Ele rogou a Jesus que descesse até a sua casa, que ficava em Cafarnaum. Ele pensava que Jesus
precisaria tocar no enfermo. Ele não sabia que além de onisciente e onipotente, Jesus também era
onipresente. O espaço e a distância não impedem a operação do poder de Jesus. Ele é o Senhor do tempo
e do espaço.
• Ele cria somente para receber o milagre
• A fé do homem baseava-se em milagres e prodígios espetaculares. Ele não cria na divindade de Jesus e
nem na Palavra de Deus. A sua fé se alimentava de milagres, sinais ou maravilhas. E o Senhor lamenta o
fato de o povo exigir que Ele opere milagres antes de crer nEle.
• Ele cria que o poder de Jesus não se estendia após a morte
• O homem cria que se Jesus não fosse logo, o doente morreria. Se Jesus se atrasasse o seu filho morreria
e tudo estava acabado. Sua fé colocava limites no poder de Jesus. Ele não sabia que Jesus é o autor da
vida, o primeiro e o último, aquele que tem a chave da morte e do inferno (Apo. 1:17-18).
3. O MILAGRE ACONTECE QUANDO CREMOS NA PALAVRA
• A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Precisamos crer na Palavra para depois ver os
milagres acontecerem.
• Um cristão anônimo disse: “Ter fé, quando não há milagres, é um milagre maior do que ter fé para operar
milagres”.
• Aprendemos quatro lições extraordinárias:
• Uma ordem: Vai
• Jesus ordena ao homem: Vai. Siga em frente, retorne para a sua casa e encontre-se com o seu filho. Vai
significa “o teu problema está resolvido. Você está dispensado, pois o seu pedido já foi atendido”.
• Uma certeza: teu filho vive
• Jesus exercita a sua onipotência e a sua onipresença. Ele restaura, naquele momento, a vida do rapaz
doente. Ele garante ao pai aflito: o teu filho vive.
• Jesus curou enfermos por meio do toque (Mar. 1:41), com a imposição de mãos (Mar. 1:31), por meio de
uma ordem (Mar. 2:11). Aqui, ele cura o enfermo que está distante 26 km.
• Uma fé: o homem creu na palavra de Jesus
• Ele aceitou a palavra, mesmo sem ter visto o rapaz curado. Precisamos crer para ver a glória de Deus.
Agostinho disse: “A fé é crer naquilo que não se vê, e a recompensa dessa fé é ver aquilo em que se crê”.
Felizes são aqueles que não veem, mas acreditam (João 20:29). Precisamos aprender a crer na Palavra de
Deus.
• Uma obediência: e partiu
• A fé se evidencia através da obediência. Quem acredita em Jesus, obedece a sua Palavra. Ele aceitou a
palavra, mesmo sem ter visto a obra.
• Uma menina subiu ao segundo andar de um prédio. Seu pai ficou na praça. De repente, irrompeu um
incêndio. A fumaça escureceu tudo. Da janela a menina gritou: “Papai socorro!” O pai se pôs embaixo da
janela e gritou: “Filha, salte! Eu pego você!” A menina respondeu: “Papai, eu não estou vendo você!” E o
pai respondeu: “Mas eu estou vendo você!” Então a menina saltou e foi salva. A fé é um salto nos braços
do Pai. Nós não o vemos, mas Ele nos vê. O importante é confiarmos na Sua palavra e colocarmos nossa
vida em Suas mãos.

•

Três lições nos versículos 51-53:
1. A cura é anunciada: os servos anunciam ao centurião que o seu filho vivia.
2. A cura é reconhecida: o pai reconheceu que a cura aconteceu na hora que Jesus ordenou.
3. A cura é produtiva: o pai creu na pessoa de Jesus, ele e toda a sua casa.

CONCLUSÃO
• A Palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O centurião de Cafarnaum buscou a Jesus em meio a um
problema. Jesus o atendeu, curou o seu filho e salvou toda a sua família.
• O centurião passou por três estágios na fé:
1. Uma simples crença no poder milagroso de Jesus.
2. Para uma fé na palavra de Jesus, demonstrada pela obediência.
3. Para uma fé salvadora, que cria na pessoa de Jesus.
• Jesus é Deus onipotente e onipresente. O seu poder não se limita ao espaço.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
(Hebreus 11:6)

