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Vamos começar olhando para a nossa pergunta de hoje do Catecismo da Cidade Nova. 

Você o encontrará impresso em muitos idiomas diferentes em seu boletim. 

Vou ler a pergunta e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 19: Existe alguma maneira de escapar do castigo
e ser trazido de volta ao favor de Deus?

Sim, para satisfazer sua justiça, o próprio Deus, por mera misericórdia, nos reconcilia consigo
mesmo e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado, por um Redentor.

Para explorar a misericórdia de Jesus, nosso Redentor, quero olhar juntos para uma história que trata tanto de cura

física quanto espiritual. 

Vamos olhar juntos para a Palavra de Deus. 

Lucas 5:17–26 

17 Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei religiosa estavam sentados ali perto. 



(Parecia que esses homens apareciam de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, bem como de Jerusalém.) E o poder

de cura do Senhor estava fortemente com Jesus.

18 Alguns homens vieram carregando um paralítico em uma esteira de dormir. Eles tentaram levá-lo para dentro de

Jesus,

19 mas não puderam alcançá-lo por causa da multidão. Então eles foram até o telhado e tiraram algumas telhas. 

Em seguida, desceram o enfermo em sua maca no meio da multidão, bem na frente de Jesus. 

20 Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem: “Jovem, seus pecados estão perdoados”. 

21 Mas os fariseus e mestres da lei religiosa diziam a si mesmos: “Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia! Só Deus

pode perdoar pecados!”

22 Jesus sabia o que eles estavam pensando, então lhes perguntou: “Por que vocês questionam isso em seus corações? 

23 É mais fácil dizer ‘Seus pecados estão perdoados’ ou ‘Levante-se e ande’? 

24 Assim, eu vos provarei que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados”. 

Então Jesus virou-se para o paralítico e disse: “Levante-se, pegue sua maca e vá para casa!” 

25 E imediatamente, enquanto todos observavam, o homem pulou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus.

26 Todos ficaram maravilhados e maravilhados, e louvaram a Deus, exclamando: “Vimos coisas maravilhosas hoje!” 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós adoramos porque você é cheio de

misericórdia e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra

de Deus. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Vamos começar com o versículo 17. 

“17 Certo dia, enquanto Jesus ensinava, estavam sentados ali perto alguns fariseus e mestres da lei religiosa. 

(Parecia que esses homens apareciam de todas as aldeias de toda a Galiléia e Judéia, bem como de Jerusalém.) E o

poder de cura do Senhor estava fortemente com Jesus”. 

Esses fariseus e especialistas em lei judaica foram enviados para investigar os relatos sobre as curas e os

ensinamentos desse homem de Nazaré. Alguns dos investigadores viajaram 85 milhas de Jerusalém. 

Jesus está ensinando na frente desses líderes religiosos céticos em suas roupas bonitas. Eles estão assistindo e

ouvindo tudo. Há também uma grande multidão de pessoas lá. Alguns devem assistir e ouvir pelas janelas, pois a



casa já está cheia de gente. 

Versículos 18-19. 

“18 Alguns homens vieram carregando um paralítico em uma esteira de dormir. Eles tentaram levá-lo para dentro de

Jesus,

19 mas não puderam alcançá-lo por causa da multidão. Então eles foram até o telhado e tiraram algumas telhas. 

Em seguida, eles baixaram o enfermo em sua maca no meio da multidão, bem na frente de Jesus”. 

Por causa de sua deficiência, esse homem paralisado teria experimentado obstáculos como esse antes. Ele não pode

andar, mas também suportou os preconceitos de seus vizinhos. Havia leis que o excluíam de certas posições na

sociedade judaica. Às vezes, você vê, a coisa que fica no caminho entre as pessoas e Deus são as outras pessoas. 

Mas este homem tinha alguns amigos fiéis. Estou realmente surpreso que esses caras não desistiram. Acho que

alguns de nós podem ter visto a multidão e desistido. Talvez diríamos ao nosso amigo: “Bem, nós tentamos o nosso

melhor. Desculpe amigo. Se Deus quer que você veja Jesus hoje, teremos que esperar até que ele saia. Vamos fazer

um lanche e esperar.” 

Os amigos poderiam ter interpretado os obstáculos como uma mensagem de Deus para que eles parassem. Mas o

Espírito Santo aparentemente deu a esses caras uma determinação cheia de fé e uma confiança esperançosa para

persistir. Eles viram o telhado como uma forma possível de ajudar o amigo. 

Você pode imaginar a cena dentro da casa? No telhado, homens estão cavando, batendo e removendo as telhas acima

de Jesus e da multidão. Poeira e detritos estão caindo. As pessoas estão olhando para o teto, com sujeira nos olhos! É

uma grande ruptura no ensino que Jesus está tentando fazer na casa. 

O versículo 19 diz que “Eles abaixaram o enfermo em sua maca no meio da multidão, bem na frente de Jesus.” 

Você acha que alguns dos discípulos queriam parar com essa ruptura? “Ei, você não vê que o Mestre está tentando

ensinar aqui embaixo!” Ah, mas Jesus é sempre cheio de misericórdia, não é? Que Bom Pastor é nosso Senhor Jesus!

O que Jesus diz? Na versão de Mateus da história, Jesus diz o seguinte: “Tenha coragem, meu filho; seus pecados

estão perdoados.” 

Jesus chama esse homem quebrado de “Meu filho” e diz a ele: “Tenha coragem”. Jesus ainda está ensinando aqui,

entende? Ele está ensinando a todos na casa como responder ao quebrantamento. Ele está modelando como devemos

reagir a interrupções, quando as necessidades do mundo se intrometem em nossas vidas limpas e organizadas. Jesus



nos mostra a ter amor e compaixão por pessoas quebradas. Ver uma pessoa inteira, não um aleijado em uma esteira.

Jesus amou a pessoa inteira, corpo e alma. 

Veja agora o versículo 20: 

“20 Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem: “Jovem, seus pecados estão perdoados.” 

Muitas vezes, quando Jesus cura alguém, ele comenta sobre a fé da pessoa. É preciso fé individual para ser salvo,

para ter nossos pecados perdoados. Ninguém pode ser salvo a menos que veja Jesus como seu próprio Salvador, que

perdoa seus próprios pecados. Nesse caso, Jesus viu a fé do paralítico, e também a fé de seus amigos que tinham a

crença confiante de que Jesus poderia curar. 

Quem você ama, quem precisa ser levado a Jesus? Você está disposto a superar obstáculos e oposição? Você está

pronto para ser rejeitado por algumas pessoas, para trazer uma pessoa a Jesus? Precisamos entender a situação

desesperadora das pessoas que amamos que vão para o inferno sem Jesus. Só então teremos a convicção de fazer o

que for preciso para levar as pessoas a Jesus. 

Talvez você seja como eu. Muitas vezes esperamos até que “o Senhor abra a porta para conversas espirituais”. Mas,

na realidade, raramente conversamos com nossos vizinhos, familiares ou amigos sobre coisas eternas. Talvez

estejamos nervosos que as pessoas pensem que somos religiosos demais. Ou talvez estejamos tão ocupados que não

priorizamos compartilhar o evangelho. 

Fiquei realmente convencido alguns anos atrás quando ouvi um pastor falar sobre os esforços de evangelismo em sua

igreja. Ele falou sobre como todos nós colocamos coisas importantes em nosso calendário. Este pastor e sua esposa

certificam-se de que seu calendário inclua receber descrentes para jantar em sua casa – duas vezes por mês. Na

terceira ou quarta conversa que ele tem com um descrente, ele começa a falar sobre coisas espirituais. E ele pede que

sua congregação faça o mesmo. Eles viram muitas pessoas chegarem à fé em Cristo, porque fazem disso uma

prioridade. 

Precisamos lembrar o destino eterno de todos que morrem sem confiar em Jesus. Porque temos uma mensagem que

pode mudar seu destino eterno. Pode ser desconfortável compartilhar o evangelho com alguém. Mas eu quero poder

dizer com confiança o que Paulo disse em Romanos 1:16. “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de

Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego”. Para mim primeiro, e depois

para o meu vizinho. Para você primeiro, e depois para seu amigo, seu tio, seu colega de trabalho. O evangelho é uma

boa notícia que se destina a ser transmitida! 



O versículo 17 diz que “o poder de cura do Senhor estava fortemente com Jesus”. O poder estava lá, esperando.

Estava esperando alguns amigos engajados para carregar aquela cama no telhado. Amamos nossos amigos e

familiares não salvos o suficiente para destruir alguns telhados? Para superar o que quer que esteja em nosso

caminho? Obstáculos externos ou nossas lutas internas? 

Para progredir nisso, precisamos de três coisas que os amigos do telhado tinham. 

1. Devemos ter a convicção de que Jesus é o único caminho. 

2. Devemos amar as pessoas não salvas mais do que amamos nosso próprio conforto, nossa própria agenda, nossa

própria reputação.

3. Devemos acreditar que ele realmente pode curar aqueles que vêm a ele. 

Você não precisa resolver os problemas do seu amigo. Mas você pode trazer seu amigo para Jesus, para o Corpo de

Cristo aqui em sua igreja. É nosso privilégio e alegria fazer parceria com você, e com o Espírito Santo, para ajudar

qualquer pessoa em necessidade que você traga a Jesus e à One Voice Fellowship. E tentaremos ajudá-los tanto no

corpo quanto na alma, como Jesus fez por este homem. 

Ok, vamos olhar agora para o versículo v20. 

“20 Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem: “Jovem, seus pecados estão perdoados.” 

Imagine este homem paralítico, deitado ali, olhando para Jesus. As pessoas disseram a este homem que Jesus pode

curar qualquer coisa. Mas o que Jesus diz? “Seus pecados estão perdoados.” É isso. Você acha que talvez o homem

tenha ficado desapontado? Talvez ele tenha pensado: “por que tivemos todo esse trabalho, se ele não vai me curar?

Não vim aqui para me confessar. Eu quero caminhar!” 

Quando temos um problema enorme em nossas vidas, às vezes o problema consome todos os nossos pensamentos,

certo? Pagar o aluguel, encontrar um emprego ou uma cura, é tudo em que podemos pensar. Mas Deus vê a nós e aos

nossos problemas de forma mais abrangente e holística do que nós. Nós nos concentramos em nossos problemas -

para corrigi-los. Deus se concentra em nossos corações - para mudá-los. 

Quando Jesus olha para este homem doente, ele vê mais do que um corpo paralisado e uma condição médica a ser

corrigida. Jesus também vê um pecador que deve se arrepender e receber o perdão. Jesus vê um ser humano

completo. Ele vê um homem que está quebrado – fisicamente, emocionalmente, relacionalmente e espiritualmente.

Jesus viu a dor, a vergonha, o isolamento e a rejeição do homem. 

Esse paralítico enfrentava um futuro de dependência de outras pessoas. Imagine ser incapaz de sustentar a si mesmo



ou a uma família. Este homem precisava de mais do que a capacidade de andar. Ele precisava de esperança e um

novo coração. Este homem precisava de cura para a dor física e emocional. Ele provavelmente precisava de perdão

por sua amargura, raiva e desespero. 

Devemos ver as pessoas como pessoas completas, da maneira que Deus faz. Se não o fizermos, tentaremos resolver

problemas financeiros apenas com dinheiro, e problemas médicos apenas com remédios. Tentaremos resolver

problemas espirituais apenas citando as escrituras. Esses problemas não são separados uns dos outros. Todo o nosso

quebrantamento está conectado, meus amigos. Jesus oferece restauração e redenção para todas as dimensões de

nossas vidas. E Jesus quer que Sua igreja ofereça o mesmo tipo de ajuda completa ao mundo. 

Vejamos agora o versículo 21. 

“21 Mas os fariseus e mestres da lei religiosa diziam a si mesmos: 

“Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados!” 

Esta é uma boa pergunta. Quem Jesus pensa que é? Quem você acha que ele é? Jesus afirma perdoar pecados. E

sabemos que somente Deus pode perdoar pecados. Portanto, existem apenas duas possibilidades aqui. Jesus é uma

fraude e um falso e um mentiroso. Ou ele é o próprio Deus e a única resposta verdadeira às suas necessidades mais

profundas. 

Pedro disse a Jesus em João 6:68: “Para onde mais podemos ir, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna.” Vida

eterna. Esse é o verdadeiro milagre, o melhor presente que Jesus dá aqui. Este homem paralisado precisava de mais

do que a capacidade de andar por alguns anos ou décadas. 

A medicina moderna significa que podemos obter substituições de joelho e transplantes de órgãos. Medicamentos

para câncer e doenças cardíacas prolongam nossas vidas. Mas estamos todos desmoronando. Todo mundo morre

eventualmente. Você se lembra de Lázaro, o homem que Jesus ressuscitou dos mortos? Lázaro acabou morrendo,

novamente. Jesus poderia ter ressuscitado o corpo de Lázaro e curado o corpo do paralítico, sem tocar suas almas.

Jesus poderia tê-los deixado espiritualmente mortos, com curas que eram apenas temporárias. 

Mas vemos algo diferente nos versículos 20-24. Jesus faz uma cura completa. Ele salva o corpo deste homem para a

vida na terra, e ele salva a alma do homem para a vida no céu. 

Barrett Jones é um amigo meu. Ele é médico no sul da África em uma clínica médica de HIV-AIDS em uma parte

muito pobre do Malawi. Alguns anos atrás, o Dr. Jones contratou um pastor local para ser seu diretor de ministério

espiritual. O trabalho do pastor é compartilhar o evangelho e orar com seus pacientes. Alguns doadores financeiros



não gostaram do que Barrett fez. Eles disseram: “Poderíamos ajudar mais pacientes com o dinheiro que você está

usando para pagar esse pastor. E a vida religiosa de nossos pacientes não é da nossa conta!” 

Dr. Jones entende a única razão pela qual o mundo está tão cheio de necessidades humanas, tanto sofrimento. O

sofrimento existe por causa de um relacionamento rompido entre os seres humanos e nosso Criador. Este

relacionamento vertical foi fraturado pelo nosso pecado, e isso causou um quebrantamento horizontal. Todo o

sofrimento relacional, emocional, físico e material do mundo são sintomas da ruptura espiritual entre nós e Deus. 

Na One Voice Fellowship, procuramos aliviar esse sofrimento humano horizontal. Queremos oferecer um ministério

de misericórdia generoso para trazer conforto e cura aos feridos. Para ajudá-los a provar e ver que o Senhor é bom e

que se importa com o sofrimento deles. Ao mesmo tempo, também ajudamos as pessoas a se conectarem

verticalmente com o Deus que as criou e as ama. Devemos fazer o ministério físico e espiritual, ou então nosso

evangelho é deficiente e nossa compaixão é incompleta. 

Queremos ser uma igreja que ama as pessoas de forma holística, como Jesus fez. Mas nunca poderemos amá-los

tanto quanto ele. É por isso que apontamos e levamos as pessoas a Jesus. Seu amor é maior e mais profundo que o

nosso. 

Para concluir este sermão, quero que simplesmente ponderemos e nos surpreendamos com o amor de Jesus por nós.

Veja, este paralítico foi trazido para lá por seus amigos, amigos fiéis que carregavam seu corpo quebrado. Mas os

amigos de Jesus fugiram de seu corpo quebrado na cruz. Quando Jesus foi preso e crucificado, os discípulos

abandonaram seu amigo e o deixaram desamparado e sozinho. 

Este paralítico ouviu o próprio Deus dizer: “Filho, seus pecados estão perdoados”. Jesus ouviu Deus Pai dizer:

“Filho, os pecados deles estão sobre sua cabeça. É por isso que devo virar as costas para você.” Após o milagre, Jesus

disse ao paralítico: “Levante-se e ande. Volte para casa!” Na cruz, o Pai disse a seu Filho: “Fique ali e morra”. 

Por que Jesus suportou tudo isso? Porque era a única maneira de curar a paralisia em nossos corações. O pecado

estava nos matando de dentro para fora meus amigos. Mas na cruz, todos os nossos pecados foram derramados sobre

Jesus, para esmagá-lo e puni-lo. Para que pudéssemos ser curados. Isso é uma notícia muito boa. A melhor notícia

que você vai ouvir! Jesus curou nossa doença do pecado absorvendo-a em seu próprio corpo. Jesus foi aleijado pelo

nosso pecado, para que pudéssemos ser curados. 

Depois de sermos perdoados e fortalecidos por Jesus, ele nos diz: “Levante-se e ande!” Jesus nos envia para nossos

amigos e familiares. Jesus nos dá a convicção e a fé para levar essas boas novas aos outros. Você não é responsável



por como as pessoas respondem, apenas por como você as ama. Ou, talvez você mesmo seja alguém que precisa de

cura, hoje? Talvez seja você quem queira experimentar o perdão e a cura que Jesus deu a este homem? 

Você acredita que Jesus tem o poder e o desejo de curá-lo? Ele lhe diz: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.

Ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6). Acredite. Olhe para ele com esperança, alegria e fé, e deixe que

ele seja seu curador, seu redentor, seu Salvador e seu Senhor. Ainda hoje. 

Vou rezar para encerrar nosso tempo. Vou começar nossa oração com o Salmo 103. Ouça atentamente estas palavras.

Talvez o paralítico tenha cantado essas palavras familiares enquanto voltava para casa depois de seu tempo milagroso

com Jesus. 

1 Louva ao Senhor, minha alma; todo o meu ser, louve o seu santo nome. 

2 Louva ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios - 

3 que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças, 

4 que redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão, 

5 que satisfaz os teus desejos com coisas boas, para que a tua mocidade se renove como a da águia. 

Jesus, obrigado por nos ensinar a ver as outras pessoas de forma holística. Você nos daria a coragem, a convicção e o

amor que vemos nos amigos desse homem? Espírito Santo, você nos levaria a orar consistentemente por nossos

amigos e familiares não salvos? E Pai, você nos daria oportunidade e ousadia para trazer nossos amigos a Jesus? Só

Jesus pode curar, só ele pode salvar. Mas ajude-nos a fazer a nossa parte, a proclamar as boas novas em palavras e

obras. Somente para sua glória. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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