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JESUS : ESPERANÇA PARA OS DESTRUÍDOS 

Marcos 3: 1 a 8 
 

INTRODUÇÃO 

Os destruídos sentem-se isolados e descuidados. Os destruídos pelas situações não 

planejadas, sentem-se MALTRATADOS. Deus é o culpado disto ? Vemos neste texto de 

Marcos 3: 1 a 8 Jesus dando atenção ao homem da mão atrofiada. Infelizmente, os que 

passam pelas mazelas da vida, nem sempre conseguem superar os traumas da 

destruição, pois não recebem o apoio devido.  Jesus é aquele que entra na história do 

destruído e faz tudo recomeçar da forma correta. O pecado no coração do homem é a 

maior mazela. Destrói o amor, destrói as emoções, destrói o próximo. Jesus ainda hoje, 

está bem atento ao coração daquele que está carente de cuidado e amor   

DESENVOLVIMENTO 

É isso que a graça de Jesus Cristo faz. Supera tudo para alcançar o necessitado. Aqui 

vemos Jesus sendo observado pelos seus críticos.   

É importante destacar algumas verdades espirituais :  

1 - AS TREVAS TENTAM IMPEDIR JESUS DE AGIR.  

É assim também hoje. São muitas as conspirações do mal contra aqueles que querem se 

aproximar de Jesus.  São muitas as tentativas de barrar o cuidado de Jesus sobre as 

pessoas.  A graça de Jesus é MAIOR e pode tirar você da DESTRUIÇÃO DO PECADO. 

Sabe lá o que não é possuir uma mão para o trabalho. Acredita-se que o HOMEM QUE 

FOI CURADO vivia de lado.  Para os JUDEUS nascer com uma MÃO ATROFIADA era 

uma maldição. Esta pessoa vivia a vida inteira dedicada ao SEU SOFRIMENTO.  Jesus 

Cristo, quis provar para todos que nem mesmo o sábado – QUE ERA O DIA EM QUE OS 

JUDEUS NÃO TRABALHAVAM, nada faziam... SERIA O DIA DA ATUAÇÃO DE DEUS.  

TEM OUTRA VERDADE AQUI :   

2.JESUS RESISTE AO MAL PARA ATENDER AO CESSITADO 

Ele preferiu curar , mesmo sendo acusado pelos religiosos.  

A GRAÇA DE JESUS É MAIOR DO QUE QUALQUER RESISTÊNCIA.  A graça de Jesus 

Cristo quer se manifestar na sua vida meu querido amigo. Você, que não tem vivido para 

Deus. Você que tem vivido para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua enfermidade.  

A graça de Jesus Cristo chega até você... 
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TEM OUTRA VERDADE AQUI :   

3 . JESUS PEDE ATITUDES – CORAGEM E  DE FÉ 

Jesus usa a ATITUDE daquele homem, para dar uma grande lição a todos.  Jesus superou 

a resistência ao mal, mas o doente precisa se MANIFESTAR . Ele precisava DECLARAR 

CORAJOSAMENTE A SUA FÉ . Nada teria acontecido DE SOBRENATURAL – TANTO 

PARA CALAR O PODER DAS TREVAS – COMO PARA O DOENTE – Se não houvesse 

uma atitude de FÉ.  A CURA ACONTECE EM DUAS ETAPAS.  

1 - A primeira é a ATITUDE DE FÉ CORAJOSA– DIANTE DOS HOMENS – Levante e 

vem para o meio. O FATO DE VOCÊ ESTAR AQUI NA IGREJA OU NO PG , é muito 

importante – MAS SÓ VIR AIGREJA OU AO PG NÃO É SUFICIENTE .  

2 - A segunda ATITUDE era a OBEDIÊNCIA POR FÉ E ENTREGA – Estenda a mão 

 

CONCLUSÃO : 

JESUS QUER TIRAR VOCÊ DAS TREVAS POIS JESUS CRISTO É ESPERANÇA PARA 

OS DESTRUÍDOS. Existem resistências a Deus ainda hoje. Jesus supera todas as 

resistências – Pois a graça dele se manifestou.  Jesus exige uma atitude de fé e resistência 

ao mal .  Jesus exige obediência a sua palavra. Jesus VEIO AQUI para te tirar da 

destruição e te dar esperança – VOCÊ CRÊ EM JESUS ?  

 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO 

1 – As trevas ainda hoje querem impedir a ação de Jesus Cristo. A dureza de coração é a 

forma como Satanás usa para ANULAR O PODER DO SENHOR. Você está com seus 

olhos abertos para a realidade espiritual ?  

2 – De acordo com este texto bíblico lido. Como é que Jesus enfrenta as trevas espirituais 

? 

3 – De acordo com o texto, o que Jesus Cristo ainda requer das pessoas hoje para que 

elas sejam RESTAURADAS ?  

4 – O que leva como desafio espiritual para a sua vida deste texto ?  


