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O Toque de Jesus 

“Ora, descendo Ele do monte, grandes multidões O seguiram. E eis 
que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-O, dizendo: Senhor, se 
quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, 
dizendo: Quero, fica limpo! E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra” 
(Mateus 8: 1-3). 

É indiscutível o fato de a narrativa bíblica demonstrar que Jesus operou 
grandes milagres. No capítulo oito do evangelho de Mateus, o poder de Jesus 
é evidenciado de tal maneira que temos a impressão de ser esta uma 
intenção clara do evangelista: ressaltar que Jesus tem poder. 

Quando aludimos ao poder de Jesus, poder de Deus que Ele manifestou 
no mundo, é normal relacionarmos esse poder à cura de diversas 
enfermidades, no entanto o texto de Mateus nos mostra que o poder de Jesus 
alcançava muitas outras realidades da vida daqueles que O procuravam. 
Mateus nos faz ver tanto o poder de Jesus sobre as doenças, quanto o poder 
sobre as entidades demoníacas e sobre as incontroláveis forças da natureza. A 
impressão deixada é de que em Jesus existia uma autoridade irresistível; afinal 
era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. 

Sem dúvida, esta era a maior preocupação de Mateus, evidenciar, de 
maneira cristalina, às comunidades para as quais escreveu, que o poder de 
Jesus não estava limitado a um tipo específico de enfermidade. Jesus não era 
um curandeiro que perambulava pelo mundo, era o Filho de Deus que habitou 
entre nós com a missão de resgatar o homem do seu pecado e reconciliá-lo 
com Deus Pai.  

Assim, Jesus curou leprosos, paralíticos, restaurou a vista aos cegos. 
Curou pessoas acometidas de febre, hemorrágicos, epiléticos, expulsou 
demônios, ressuscitou mortos, demonstrou Seu poder sobre a natureza, 
acalmando o mar e o vento, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. 

No caso particular do leproso que se aproximou do Mestre, 
percebemos que aquele homem, embora gravemente enfermo, adorou a 
Jesus. É muito fácil adorar quando tudo está bem! No entanto, aquele leproso 
reconheceu que estava diante do Filho de Deus, mesmo sem ter alcançado 
nada dEle de antemão. Ao tocá-lo, Jesus demonstra que tinha não somente 
poder para restaurar plenamente a sua saúde, como também nutria 
compaixão por aquela vida preciosa que vivia à margem da sociedade.  

O toque de Jesus restaurou não somente a saúde do leproso, mas 
também a sua dignidade pois agora ele poderia voltar ao convívio da 
sociedade, de sua família, trabalhar, adorar ao lado de seus irmãos. Sua vida 
foi transformada pelo poder de Jesus e serviu de testemunho para todos em 
Cafarnaum. 

Somente o poder de Jesus pode fazer isso na vida de uma pessoa. 
Jesus tem poder: poder para curar, para libertar, para transformar vidas, poder 
para restaurar, para confortar, para apresentar respostas a todos os nossos 
questionamentos, e o poder, que somente Ele tem, para salvar.  



 
Este mesmo Jesus, que no passado fez tantas maravilhas, está vivo e 

pode fazer grandes coisas na vida de cada um de nós também. Basta apenas 
que entreguemos o nosso coração para Ele.  

Encerro essa devocional, bem como a minha participação neste mês, 
com uma singela homenagem às mães. Que Deus as abençoe, não somente 
neste dia especial que a elas é dedicado, mas em todos os demais dias, pois 
elas são exemplos de mulheres sábias como a descrita em Provérbios 31: 10-
31, que edificam suas casas e transformam o seu lar num verdadeiro ninho 
acolhedor, no ambiente mais aconchegante para se viver. Parabéns a todas as 
mamães da Igreja Memorial Batista. 

 

  

 


