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1. Introdução 
 
Querido radiouvinte, hoje estudaremos os 
capítulos 7 e 8 do evangelho de Lucas e 
veremos Jesus em ação lidando diretamente 
com as necessidades e o sofrimento 
humano. Esses dois capítulos estão 
recheados dos milagres de Jesus e a partir 
de sua leitura podemos aprender que Deus 
sempre está atento às nossas necessidades 
e age em nosso favor com atos de 
misericórdia.  
  
2. O poder de Jesus para curar 
 
Logo no início do capítulo 7 Lucas nos conta 
a história de um centurião romano que 
impressionou Jesus com a qualidade de sua 
fé. O centurião era um oficial que servia ao 
governo de Roma e tinha sobre seu comando 
um grupo de soldados. Este centurião 
possuía um servo muito querido, mas que 
estava doente a ponto de morrer. Ouvindo 
falar de Jesus o centurião enviou alguns 
homens até Ele pedindo que Jesus fosse 
curar o seu servo doente. Atendendo ao 
pedido Jesus seguiu junto com aqueles 
homens. Quando estavam se aproximando 
da casa do centurião ele mandou um recado 
para Jesus dizendo “Senhor, não te 
incomodes, pois não mereço receber-te 
debaixo do meu teto. Por isso, nem me 
considerei digno de ir ao teu encontro. Mas 
dize uma palavra, e o meu servo será 
curado.” (Lc 7.6-7). 
 
O centurião reconheceu a autoridade e o 
poder de Jesus, e confiou que Ele tinha 
poder para curar seu servo mesmo à 
distância. Assim como o centurião tinha 
autoridade e seus liderados obedeciam às 
suas ordens ele sabia que Jesus também 
tinha autoridade sobre as enfermidades. Se 
as ordens de um comando militar eram 
obedecidas sem questionamentos quanto 
mais seriam as ordens de Jesus. 
 

Jesus ficou admirado com a fé daquele 
homem e disse que nem mesmo em Israel 
havia encontrado uma fé como aquela. O 
centurião não pertencia ao povo de Israel 
nem havia crescido ouvindo as promessas de 
que um dia chegaria o Messias. Ainda assim 
ele reconheceu a autoridade de Jesus e 
depositou a sua fé nele. Admirado com a 
qualidade da fé daquele homem Jesus 
atendeu ao seu pedido e mesmo à distância 
curou o servo que estava doente.  
 
Diante de uma necessidade real Jesus agiu. 
 
3. O poder de Jesus para ressuscitar 
 
No dia seguinte quando Jesus estava 
chegando numa cidade chamada Naim Ele 
se deparou com o funeral do filho único de 
uma mulher viúva. A mulher deveria estar 
arrasada. Além de perder seu filho ela sabia 
que também estava perdendo segurança e 
estabilidade. Não haveria mais ninguém para 
cuidar dela e sustentá-la. Seu marido já havia 
partido e agora ela estava enterrando seu 
único filho. Ao ver aquela mulher mergulhada 
em sua dor Jesus teve compaixão e disse 
que ela não precisava mais chorar. Ele fez 
com que o cortejo que carregava o corpo do 
menino parasse e disse: “Jovem, a ti te digo: 
Levanta-te!” (Lucas 7:14). Então o rapaz que 
estava morto sentou-se e começou a falar. 
Jesus o entregou a sua mãe e todos ficaram 
admirados e louvavam a Deus. 
A ressureição do rapaz foi fruto da 
compaixão de Jesus e não da petição da 
mulher que chorava. Jesus viu a dor daquela 
mulher e resolveu agir antes mesmo que ela 
lhe pedisse por um milagre. 
 
Diante de uma necessidade real Jesus agiu. 
 
4. O poder de Jesus para acalmar 
 
Algum tempo depois quando estava no barco 
com seus discípulos Jesus ordenou que 
fossem até a outra margem do lago. Durante 
a viagem Jesus dormiu e enquanto dormia 
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uma tempestade começou a atacar o barco 
tão fortemente que eles corriam o perigo de 
afundarem. Desesperados com o que estava 
acontecendo os discípulos foram acordar 
Jesus anunciando que estavam prestes a 
morrer. Jesus então se levantou e deu ordem 
aos ventos e às aguas para se acalmarem. 
Imediatamente a tempestade parou e tudo se 
acalmou. Apesar de estarem com Jesus no 
barco os discípulos deixaram que o pavor 
tomasse conta deles. Jesus, porém, 
atendendo ao desespero de seus discípulos 
medrosos acalmou o vento e o mar e lhes 
tranquilizou o coração aflito. 
 
Diante de uma necessidade real Jesus agiu. 
 
5. O poder de Jesus para libertar 
 
 
Ao chegarem até a outra margem do lago se 
dirigiram para a terra dos gerasenos. Logo 
que Jesus desembarcou veio ao seu 
encontro um homem endemoninhado que 
vivia em condições lastimáveis. Andava nu 
pela cidade e já não morava mais em sua 
casa, mas entre os sepulcros e perambulava 
pelo deserto. O homem estava tomado por 
muitos demônios e nem mesmos cadeias e 
correntes conseguiam detê-lo. Jesus, porém, 
fazendo uso de sua palavra e autoridade 
libertou aquele homem dos demônios que o 
atormentavam. Os moradores da cidade 
ficaram impressionados quando viram o 
homem sentado aos pés de Jesus, vestido e 
em perfeito juízo. 
 
Diante de uma necessidade real Jesus agiu. 
 
6. O poder de Jesus para restaurar 
 
Quando Jesus regressou da terra dos 
gerasenos uma multidão o aguardava. 
Escondida no meio da multidão havia uma 
mulher que há doze anos lutava para tentar 
se curar de uma hemorragia constante. A 
mulher já tinha tentado muitos tratamentos e 
gastado todo o seu dinheiro, mas não havia 
encontrado nenhuma cura para o seu mal. 
Foi então que no meio do tumulto ela decidiu 
tocar na barra da roupa de Jesus, crendo que 
se ela apenas o tocasse ficaria curada. E foi 
exatamente isso o que aconteceu. Assim que 
tocou em Jesus a mulher ficou curada. 
Jesus, percebendo que dele havia saído 
poder, começou a perguntar quem o havia 

tocado. A mulher então não pode mais se 
ocultar. Revelou-se a Jesus, falou de sua 
busca frustrada pela cura ao longo de doze 
anos e de como havia sido curada no 
instante em que o tocara. Reconhecendo a fé 
daquela mulher Jesus a despediu em paz. 
 
Diante de uma necessidade real Jesus agiu. 
 
7. O poder de Jesus continua à nossa 
disposição ainda hoje 
 
O relato desses cinco milagres nos mostram 
que as situações da vida muitas vezes nos 
trazem dor, medo, angústia, desespero, 
solidão e tormento. Mas nenhum desses 
sentimentos passam despercebidos por 
Jesus. Ele se sentiu tocado pelo sofrimento 
humano e agiu no intuito de resolver a dor 
das pessoas. Fosse o pedido de um patrão, o 
choro de uma mãe, o medo de seus 
discípulos, o tormento de um homem ou a 
doença de uma mulher. Diante de uma 
necessidade real Jesus agiu e continua 
agindo. Deus permanece para sempre 
compassivo e misericordioso e deseja cuidar 
das nossas dores. Entregue seus problemas 
a Jesus e descanse na certeza de que Ele 
agirá. Ninguém nunca ouviu falar de um 
Deus como esse que trabalha em favor 
daqueles que confiam nele (Is 64.4). 
 
Que Deus o abençoe! 
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