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Quem Precisa de Jesus? 
 

Lucas 5:27-32 
 

Introdução: certa ocasião, Jesus convidou um publicano, chamado Levi, a segui-lo. Ele estava 
assentado na coletoria, onde cobrava impostos a serviço do governo romano, quando recebeu 
o convite do Mestre. Na mesma hora, Levi se levantou e o seguiu. Então, diz a Bíblia que ele 
ofereceu um banquete em sua casa, e numerosos publicanos vieram estar com ele e Jesus. 
Muitos fariseus e escribas murmuraram contra os discípulos do Senhor, querendo saber por 
que o Mestre comia e bebia com os publicanos e pecadores. A resposta de Jesus foi 
contundente: “Os sãos não precisam de médico, e, sim, os doentes”. 

 
Com base nesse episódio e, sobretudo, na resposta do Senhor, iremos meditar nesse assunto: 
Quem é que precisa de Jesus? A resposta do Mestre foi uma verdadeira denúncia da postura 
daqueles fariseus. Portanto, teremos a oportunidade nesse estudo de analisar alguns aspectos 
que são evidentes na vida daqueles que realmente reconhecem que precisam do Senhor. 
 

1. Quem tem consciência da sua necessidade – quando Jesus diz que os sãos não precisam de 
médico, Ele também está invocando a nossa autoavaliação. Lamentavelmente, nos dias de 
hoje muitas pessoas morrem de enfermidades que a medicina pode curar. Entretanto, essas 
pessoas não reconhecem a enfermidade, não procuram tratamento e por isso morrem.  
 
Entenda isso, é responsabilidade nossa reconhecer as enfermidades da nossa alma, pois essa 
autoavaliação é que nos levará a procurar o Senhor Jesus, o Médico dos médicos. Aqueles 
fariseus não tinham consciência da sua necessidade, para eles tudo estava muito bem. Então, 
se na avaliação deles, nada precisaria ser mudado, Jesus tornou-se uma figura dispensável. 
 

2. Quem está disposto a se expor – o segundo aspecto está relacionado com a capacidade de 
exposição que nós temos que ter. Talvez isso seja constrangedor em algumas ocasiões, mas 
sem exposição não existe possibilidade de cura. Ir ao médico e deixar que ele nos examine, 
não é nada agradável. Mas quando tiramos a nossa roupa e nos expomos diante do médico, 
estamos permitindo que ele diagnostique a enfermidade e ministre o tratamento. 
 
Isso é fundamental na nossa relação com o Senhor. Quando rasgamos o nosso coração nos 
expondo diante dele, quando abrimos a nossa alma diante dos nossos líderes e pastores, 
estamos falando para o Senhor que, realmente, precisamos dele. A exposição sinaliza 
positivamente para Jesus, ela é uma declaração de dependência e fé. De certa forma, estamos 
afirmando que necessitamos dele e, por isso, estamos ali, na sua presença. 
 

3. Quem está disposto a se arrepender – no verso 32, Jesus diz que não veio chamar justos, mas 
pecadores ao arrependimento. Ou seja, quem se considera justo e não enxerga o seu próprio 
pecado, não precisa de Jesus. No reino de Deus só entramos se nos arrependemos. O 
arrependimento é condição vital para que a salvação de Deus nos alcance. Aqueles fariseus 
achavam que não precisavam se arrepender de nada, então, com essa opinião eles rejeitaram 
o Senhor. 
 

4. Quem está disposto a vencer a religiosidade – em quarto lugar, devemos considerar o 
conforto religioso que anestesia a alma e produz enganos. As tradições religiosas cultivadas 
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pelos fariseus geraram neles um sentimento de que tudo estava bem. A religiosidade tem 
esse poder de maquiar situações. Em Mateus 23:27, Jesus chama os fariseus de “sepulcros 
caiados”, exatamente pelo disfarce religioso que apresenta o belo por fora, mas esconde a 
imundícia por dentro. Os que precisam de Jesus vencem as fronteiras religiosas, reconhecem 
que precisam ir mais além do que, simplesmente, pertencer a um grupo religioso, e por isso 
se entregam totalmente a Ele. 
 

5. Quem está disposto a se assentar e comer com Ele – em quinto lugar, os que precisam de 
Jesus têm prazer de estar com Ele e, por isso, buscam a comunhão. Não podemos nos 
esquecer de que o texto diz que aqueles homens estavam assentados à mesa com Jesus. As 
refeições, principalmente no oriente, são símbolos de comunhão. Por isso os fariseus estavam 
indignados com o Senhor que se permitia a ter comunhão com aqueles pecadores. 
Entretanto, eles não se dispuseram a se assentar com o Senhor, rejeitaram a sua companhia, 
ao passo que os pecadores que se assentaram com Ele foram transformados pela sua 
presença. Portanto, os que precisam de Jesus buscam a sua intimidade, querem conhecer 
mais o seu Mestre e, também, se fazerem conhecidos dele. 
 


