NUNCA MAIS , ENCURVADOS......
DESCONTRAINDO
Você já experimentou, da parte de Deus, um milagre ou a cura de uma doença na sua
vida?
Texto base Lucas 13.10-17
Para Refletirmos
Quando passamos por dificuldades e problemas, ou quando começamos a sofrer dores
e enfermidades, é fácil perdermos de vista o propósito e a direção que Deus tem para
nossa vida.
Mas há solução para isso. Podemos aprender algumas lições a partir do encontro de
Jesus com uma mulher:
A mulher - Jesus não se dirige a ela pelo nome, mas a chamou pelo gênero: mulher.
Jesus tinha em vista primeiro a cura da sua identidade. Ele sabia que primeiro
precisava curar o seu interior. Assim Jesus devolveu a ela sua dignidade.
Ela era uma pessoa, filha de Abraão, e digna de misericórdia. Ela tinha valor para Deus.
O importante era quem ela era por dentro, e não a imagem que havia por fora, por
causa da doença.
Deus quer saber o que nós somos, não o que parecemos ser.
A doença - A enfermidade obrigava aquela mulher a andar curvada. Mas além do
sofrimento físico, com certeza ela tinha complicações na sua vida emocional e
espiritual também. Sua autoestima deveria estar em baixa.
Como relacionar-se com as demais pessoas naquela situação? Como ter uma família?
Como não se sentir envergonhada pela sua condição? Eragrande a aflição daquela
mulher.
Quantas pessoas não estão vivendo assim? Curvados pela angústia, solidão, abandono,
enfermidades, por não se conformarem de serem praticantes da justiça, e verem que
outras pessoas recebem de Deus e elas não..... etc. Talvez se isolando dos demais por
vergonha ou medo...
A cura - Jesus viu a mulher no meio da multidão. Ele se compadeceu dela. Ele falou
com ela. Ele a tocou, curando-a. E a cura que Jesus promoveu restaurou a saúde física,
emocional, relacional e espiritual daquela mulher.
Hoje, Jesus faz o mesmo: 1) Ele nos vê. 2) Ele fala conosco. 3) Ele nos toca e nos cura.
Temos um grande valor para Deus. Ele quer nos curar!

Aplicação pessoal:
1. Você identifica em sua vida alguma doença física, emocional ou espiritual que tem
afligido você nesses dias?
2. Você crê que Jesus está vendo você agora, que Ele fala com você nesse momento e
quer te curar?

