Atos 3:7-10
O nome de Jesus continua tendo poder
O tema central deste relato é o nome de Jesus. O centro de todo o relato é a palavra dirigida por Pedro ao paralítico:
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Ao redor do nome de Jesus, um nome que dá a salvação aos homens,
surge as interrogações do povo e explode a reação suspeitosa dos chefes. A partir daqui, tem início o confronto
entre o grupo cristão e o judaísmo conservador, representado pela classe dos saduceus.
O relato da cura prodigiosa do paralítico à porta do templo é um exemplo dos fatos e gestos prodigiosos que
acompanham o testemunho autorizado dos apóstolos. Pedro é o protagonista principal. E ele quem fala e toma a
Iniciativa. João aparece como uma figura secundária, que representa o grupo dos apóstolos e avaliza o testemunho
de Pedro. Um depoimento legítimo e autorizado baseia-se em duas testemunhas oculares.
Por que o primeiro milagre da igreja primitiva ocorreu no templo? Temos aprendido que nada na Bíblia, como na sua
vida ocorre por acaso. Tudo têm um propósito e finalidade, que é glorificar o nome do Senhor, através do
cumprimento de sua vontade. Não é casual a ambientação deste primeiro gesto prodigioso dos apóstolos no templo
de Jerusalém, por ocasião de uma reunião litúrgica. Para Lucas, toda a história de Israel, com as suas expectativas e
promessas, está concentrada no santuário de, Jerusalém. Por isso, ele gosta de ressaltar que a primeira comunidade
cristã vive à sombra do templo e só se distancia dele quando é obrigada pela violência do grupo sacerdotal saduceu.
Pedro e João, portanto, dirige-se ao templo para tomar parte na liturgia vespertina, o tamid, quando se faz o
sacrifício do cordeiro, queima-se incenso e se dá a bênção ao povo. Interessante que neste mesmo horário Cristo
como Sumo Sacerdote pela ordem de Melquisedeque morre na cruz. O encontro se dá com um paralítico sem
esperança, paralisado desde o nascimento, que vive da esmola dos judeus piedosos que frequentam o templo. Ele
faz parte da paisagem do templo, sendo bem-conhecido pelas pessoas que o frequentam. Há a expectativa do
mendigo incapacitado e a promessa de Pedro, entre a esmola/ dinheiro e a palavra eficaz de Pedro, que em nome de
Jesus faz o aleijado levantar-se. O fixar o olhar, que estabelece um contato humano e pessoal, e a palavra seguida
pelo gesto, tomando-o pela mão direita compõem a narrativa. Pedro não possui o dinheiro dos ricos, moedas de
ouro ou de prata - o dinheiro que proveja ás necessidades imediatas do mendicante, ao invés disso amplia-lhe as
expectativas, desiludindo a sua necessidade imediata. Só então lhe anuncia a possibilidade nova e inesperada, Com o
próprio poder de Jesus, o messias de Nazaré, lhe concede a integridade física e a liberdade de mover-se e caminhar.
A cura de um aleijado é apenas um "sinal" da nova esperança de salvação que agora tem um nome: Jesus.
A cura no nome de Jesus Cristo de Nazaré requer fé por parte do inválido. Pedro o manda andar, mas o coxo só pode
fazê-lo, se depositar sua fé em Jesus. O Novo Testamento ensina que os milagres acontecem em conexão com a fé.
Atos 3:7 E, tomando o pela mão direita, o levantou. No mesmo instante seus pés e tornozelos se firmaram;
Ao tomar o coxo pela sua mão direita para ajudá-lo a levantar-se, Pedro segue o mesmo procedimento de Jesus
quando curou a sogra de Pedro de uma febre: Marcos 1:31 Então, aproximando-se, tomou-a pela mão; e a febre a
deixou, passando ela a servi-los. Em ambos os casos, o milagre acontece depois de os enfermos serem ajudados

pelo ato de estender a mão. Pedro segura a mão direita do homem. Este instantaneamente sente força em seus pés
e tornozelos e reconhece que houve um milagre. A expressão “No mesmo instante” toma claro que um milagre
aconteceu. O poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Aquele não era um gesto de descrença, mas sim de
amor. Como Jesus fazia tudo o que via o Pai fazer, Pedro repete algo que havia visto Jesus fazer quando tomou a
filha de Jairo pela mão. Você também tem que agir olhando para o que Jesus fazia.
Falamos neste verso sobre uma enfermidade física. No seu caso, houve um tempo que andava morto sem Cristo.
Como foi este toque, que o trouxe a vida? Lucas 15:24 porque este meu filho estava morto e reviveu, estava
perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Como você tem vivido desde que Cristo veio morar no seu
coração? Você tem sido um vaso de honra em sua casa ou simplesmente se deixou abater pelas lutas e revezes da
vida e se afastou dos caminhos daquele que te trouxe a vida?
Atos 3:8 de um salto pôs se em pé e começou a andar. E entrou com eles no Templo, andando, saltando e
louvando a Deus.
O homem salta e pela primeira vez em sua vida se põe de pé. Que experiência de alegria e felicidade! Mesmo que
jamais tivesse andado, ele tenta e não encontra nenhuma dificuldade. Seu caminhar se transforma em saltos, pois
ele reconhece que Deus realizou um milagre em sua vida. O efeito é imediato, acontece o que anuncia Salmos
145:14 O SENHOR sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. O ex-coxo profere palavras de louvor e
agradecimento a Deus e deseja acompanhar os apóstolos para dentro do pátio do templo a fim de orar para
expressar sua gratidão a Deus, diferente dos 9 leprosos em Lucas 17:12,15 Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao
encontro dez leprosos. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz.
Esta cura é em muito semelhante com a cura efetuada por Paulo no homem aleijado em Listra em Atos 14:8-10 Em
Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera
andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe
em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés! Ele saltou e andava.
A referência à chegada da era messiânica é significativa. Profetizando o tempo da vinda do Messias, Isaías disse:
Isaías 35.5,6a Então se abrirão os olhos dos cegos, E se desimpedirão os ouvidos dos surdos, Os coxos saltarão
como cervos, e a língua dos mudos cantará de alegria.
Jesus inaugurou a era messiânica, quando fez que os cegos vissem, os aleijados andassem, os leprosos ficassem
limpos e os mudos falassem; quando ressuscitou os mortos e pregou o evangelho aos pobres, conforme Mateus 11.5
e Lucas 7.22. Depois do Pentecostes, os apóstolos dão prosseguimento a essa era messiânica através primeiramente
de Pedro. Nós somos a continuação da igreja primitiva e devemos continuar reescrevendo Atos dos apóstolos...
Como os milagres praticados por Jesus ainda em carne, os dos apóstolos confundem e deixam perplexos os que os
testemunham. Somente a fé decifra o verdadeiro alcance desses milagres e pode assim glorificar a Deus como seu
autor. Sem a fé, os milagres permanecem uma pergunta sem resposta.
Atos 3:9 Todo o povo o viu caminhar e louvar a Deus.
Atos 3:10 E, ao reconhecer que era aquele que pedia esmola, sentado à porta Formosa do templo, encheram-se de
assombro e espanto diante do acontecido.
Não se sabe por quanto tempo os apóstolos e o homem que fora curado oraram no templo. Lucas relata a reação do
povo que testemunha o efeito do milagre no mendigo que agora anda, salta e louva a Deus.
Estes são os fatos:
1. Durante muitos anos, o povo tinha conhecido o coxo como um homem assentado à porta chamada Formosa
a mendigar; sabiam que o seu mal provinha de um defeito de nascença que o impossibilitava de andar.

2. Reconhecem o mendigo e veem-no agora andando e saltando de alegria; ouvem que ele louva a Deus por
havê-lo curado.
3. Ficam completamente atônitos e espantados em face de um maravilhoso ato de Deus. Assim como Jesus
realizava milagres no meio deles, agora seus apóstolos o fazem no seu nome. Em suma, o que Jesus iniciou
durante o seu ministério terreno tem agora prosseguimento por meio de seus seguidores imediatos. Com
admiração e espanto, o povo se abre às boas novas de Jesus Cristo que Pedro está proclamando.
O povo assombrado pela situação dá a oportunidade a Pedro de introduzir um discurso, que iremos se Deus assim o
permitir, analisar semana que vem.
www.igrejacristasementedevida.com.br

