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Grande parte do tempo do ministério de Jesus foi ocupada 

com a cura de pessoas enfermas. “Ao entardecer, quando o sol 
se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e ende-
moninhados... E ele curou muitos doentes de diversas enfer-
midades e expulsou muitos demônios” (Marcos 1,32.34). A vida 
e a necessidade de cura de uma pessoa enferma eram tão sagra-
das para Jesus que Ele realizava tais curas inclusive em dia de 
sábado. É assim que nós o vemos na sinagoga de Cafarnaum, 
quando diz a um homem com a mão atrofiada: “Levanta-te e vem 
aqui para o meio”, e pergunta aos presentes: “É permitido, no 
sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou perdê-
la?” (Marcos 3,4). Jesus poderia ter curado aquele homem do lugar 
onde ele se encontrava na sinagoga, mas quis propositalmente 
colocá-lo “no meio”, para deixar claro que no centro da sociedade 
humana e da religião deve estar presente não a lei, mas a necessi-
dade que o ser humano tem de ser defendido, protegido, resgatado, 
curado e salvo. Se o sábado era, para o povo da época de Jesus, 
um dia sagrado, em que não se podia trabalhar por respeito ao 
descanso de Deus, Jesus deixa claro: “Meu Pai trabalha sempre e 
eu também trabalho” (João 5,17). 

Jesus, porém, sabia o que há no íntimo do coração huma-
no. Ele conhecia em profundidade nossas estranhas maneiras de 
proceder. Curiosamente, entre as raras coisas de que somos capa-
zes, está o fato que muitos de nós, no fundo da alma, preferimos 
continuar prostrados para sempre, ao invés de nos levantar.

Aparentemente, ninguém de nós quer sofrer; todos bus-
camos a felicidade, mas estranhamente, e com frequência, coloca-
mos essa felicidade em compadecer-nos de nós mesmos, ou em 
que outros se preocupem conosco, tenham pena e se aproximem 
de nós. Queremos que os outros nos olhem com compaixão. Mas 
Jesus sabe que os rancores, as raivas profundas que nos ferem por 
dentro, os remorsos doentios estão escondidos em nosso interior, 
agarram-se em nós como carrapatos... e nós nos agarramos a eles 
como se fossem nossa identidade. Eles nos paralisam como ao 
enfermo da piscina.

Para andar, para superar nossas doenças, é indispensá-
vel colocar algo de nossa parte. Tudo é graça, porém nada se reali-
za sem a humilde e livre colaboração humana. Por isso, Jesus hoje 
pergunta a cada um de nós: “Você quer ficar curado?” (Jo 5,6). 
“Você quer levantar e andar? Você quer se ajudar e deixar que 
outros te ajudem? Você realmente confia nos outros e no Senhor? 
Você enfrenta de cabeça erguida a verdadeira causa do que te 
acontece? Você colabora com a sua cura? Se você não quiser 
participar, no mínimo, com esse desejo de sua parte, todos os seus 
males são incuráveis... mas não se esqueça de que eu vim para te 
convidar a andar...”.

 Fernando Montes, As perguntas de Jesus, pp.29-31. 
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JESUS E OS ENFERMOS



Enquanto houver um ser humano necessitado de 
socorro, o Filho e o Pai estão trabalhando para resgatá-lo!  

Essa atenção especial de Jesus para com os enfer-
mos foi lida pelo evangelista São Mateus como uma realização 
da profecia a respeito do Servo Sofredor, a qual dizia: “Tomou 
nossas enfermidades e carregou nossas doenças” (Mate-
us 8,17; cf. Isaías 53,4). Só quem foi ferido pode curar; só quem 
conheceu a dor do sofrimento pode levar palavras de conforto à 
pessoa abatida. Jesus foi verdadeiramente um homem familia-
rizado com o sofrimento, e foi capaz de transformar seu sofri-
mento em redenção para todos os que sofrem, como afirma o 
apóstolo Pedro: “Sobre o madeiro levou os nossos pecados 
em seu próprio corpo... Por suas feridas fostes curados” 
(1Pedro 2,24).

Certa vez, uma mulher enferma, que sofria de uma 
espécie de hemorragia há doze anos, “e que ninguém havia 
conseguido curar, aproximou-se por detrás e tocou na 
extremidade de sua veste; no mesmo instante, o fluxo de 
sangue parou” (Lucas 8,43-44). Jesus quis saber quem o 
havia tocado com aquela fé: “Alguém me tocou; eu senti que 
uma força saía de mim” (Lucas 8,46). Quando a mulher se 
revelou a Jesus, Ele lhe disse: “Minha filha, tua fé te salvou; 
vai em paz” (Lucas 8,48). Neste relato, fica claro que, se é 
verdade que há em Jesus uma força capaz de curar a todos, 
também é verdade que somente nossa fé pode se tornar nossa 
mão para tocar n'Ele. Muitos estavam ali, comprimindo Jesus 
de um lado e de outro, mas somente aquela mulher foi curada, 
porque tocou n'Ele com fé!   

 Nossa fé em Jesus precisa se traduzir em palavras, em 
respostas claras quando somos questionados por Ele a respeito 
daquilo que esperamos que nos faça. O evangelista São Mateus 
nos relata que dois cegos gritavam para Jesus: “Filho de Davi, 
tem compaixão de nós!”. Foi então quando Jesus lhes pergun-
tou: “Vocês creem que eu tenho o poder de fazer isso?”. Eles 
responderam: “Sim, Senhor”. Então tocou-lhes os olhos e disse: 
“Seja feito segundo a fé de vocês”. E os seus olhos se abriram 
(cf. Mateus 9,27-30). Essa pergunta de Jesus aos dois cegos 
assemelha-se à pergunta que Ele fez ao cego Bartimeu: “O que 
você quer que eu lhe faça?”. O cego respondeu: “Meu Mestre, 
que eu possa ver novamente!” Jesus lhe disse: “Vai, tua fé te 
salvou”. No mesmo instante ele recuperou a visão e o seguia no 
caminho.

Perguntar a uma pessoa doente se ela quer ser curada 
parece totalmente desnecessário. Mas Jesus sabe que nós 
podemos chegar ao ponto de nos identificar com nossas doen-
ças e usá-las como desculpa para nos acomodar diante da vida. 
Por isso, Ele questiona a nossa fé: Nós cremos que Ele tem o 
poder de nos curar? Nós queremos de fato ser curados? Antes 
de respondermos de modo imediato a essas perguntas, medite-
mos sobre o texto abaixo, escrito por Fernando Montes, a partir 
da cura do paralítico da piscina de Betesda, em João 5,1-9. 

Você quer ficar curado? (Jo 5,6). Jesus dirige esta 
pergunta a um paralítico que há 38 anos permanecia deitado 
junto à piscina, esperando um milagre para poder andar. Em tais 
circunstâncias, poderia ter parecido até cruel perguntar a esse 
homem se queria recuperar a saúde. 


