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O Dia em que decidi ser curado 
 

Marcos 2: 1-12 

 
Introdução: quando temos uma meta, um objetivo, um sonho, um desafio que nos move, a 
decisão da nossa alma é fundamental para nos manter no caminho que nos levará aos 
resultados que esperamos. Muitos sonhos são frustrados quando não há perseverança, 
quando sucumbimos diante das dificuldades e negociamos os nossos sentimentos mais 
íntimos.  

 
Nesse estudo, veremos a história de um homem que sonhou caminhar perfeitamente e vencer 
a paralisia que o levou a um leito de enfermidade. O seu destino parecia estar decretado, 
todavia, ao tomar conhecimento do poder de Jesus de Nazaré, ele decidiu ser curado e buscar 
uma nova vida, livre das amarras da paralisia.  

 
São muitas as pessoas que estão paralisadas emocionalmente, que estão paralisadas 
espiritualmente, vivendo em macas existenciais sem alegria e perspectiva de mudança. 
Entretanto, ainda que as circunstâncias da vida tenham paralisado essas pessoas, o mesmo 
Jesus que curou aquele homem, é poderoso para curar e transformar completamente a vida 
daqueles que creem no seu nome.  

 
Assim sendo, faremos algumas considerações sobre esse texto de Marcos 2. 
 

1. Verdadeiros amigos fazem a diferença – o verso 3 diz que quatro homens levaram a 
Jesus um homem paralítico que jazia doente no seu leito. Havia uma disposição em ser 
curado, mas aquele homem necessitava do apoio dos seus amigos. Às vezes temos uma visão 
de cura e de mudança, mas precisamos de verdadeiros amigos para nos conduzir no processo. 

 
É necessário que nos peguem pela mão, que nos levem à célula, que nos levem ao culto, que 
nos levem ao “Encontro com Deus”, por estarmos ainda paralisados por alguma razão. 
Precisamos de amigos que nos confrontem, que falem a verdade, que tenham habilidade para 
não nos “derrubar da maca”. Que não sejam interesseiros, que permaneçam conosco quando 
tivermos e quando não tivermos algo para lhes oferecer.  

 
2. Criatividade para vencer obstáculos – em segundo lugar, a bíblia conta que ao 

chegarem aonde Jesus se encontrava, eles não puderam entrar devido ao grande número de 
pessoas que lá estavam. Porém, diante do obstáculo, eles não voltaram frustrados para as suas 
casas. Diz o texto que eles abriram o telhado e desceram o paralítico bem em frente ao lugar 
que Jesus estava. Quem tem sonho, tem que aprender que na vida não deu de um jeito, mas 
pode dar do outro. Além disso, a nossa criatividade chama a atenção de Jesus, porque expõe a 
nossa vontade de vê-lo agindo em nossa vida. 

 
3. Disposição para vencer opositores – esse texto mostra dois opositores ao milagre que 

Jesus realizou. Primeiro, a multidão que lá estava e se tornou um obstáculo que, como já 
vimos, foi vencido. Porém, há uma sutileza nisso tudo. Sabe qual é? É a facilidade que temos 
de nos esconder na multidão sem manifestar os nos desejos. Aqueles homens só foram 
notados por Jesus e os demais, porque descobriram um telhado. Quantas vezes preferimos o 
anonimato que a multidão nos oferece e não abrimos a nossa boca para falar do desejo de 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

mudança que queima dentro de nós. Amado (a), esse é o tempo de você descobrir o telhado e 
chamar a atenção de Deus. Não aceite o efeito anestésico que a multidão nos oferece, mostre 
a sua cara para o Senhor!  

 
O segundo opositor está no verso 6. O texto diz que alguns dos escribas estavam assentados ali 
e criticavam a ação de Jesus. Por incrível que possa parecer, existem muitos religiosos céticos, 
que dão a si mesmos o falso direito de comandar as ações de Deus e que bombardeiam a fé 
espontânea que surge em nossos corações. Entenda isso, quem não se associa ao nosso sonho 
e projeto, certamente, se tornará um opositor. Não deixe que as palavras desanimadoras 
dessas pessoas venham roubar o milagre de Deus. 

 
Conclusão: o verso 5 diz que Jesus viu a fé daquele quinteto e por isso realizou um 
tremendo milagre na vida do paralítico. Quem sabe alguma coisa lhe paralisou e você precisa 
voltar a caminhar. Creia que os amigos que Deus lhe deu na sua célula desempenham um 
papel fundamental na sua vida que lhe conduzirá a uma cura total. Creia que Jesus, o Filho de 
Deus, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre (Hb 13:8), Poderoso para lhe salvar e 
curar! 
 


