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Objetivo

Explicar a cura do homem que
tinha a mão mirrada, de acordo
com as ideias espíritas.
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•
•
•

A cura do homem com a mão mirrada é
considerada, em diferentes interpretações
religiosas, como um milagre.

O Espiritismo interpreta de forma diferente,
entendendo que o fato foi aceito como
milagroso porque era algo excepcional,
incomum.
Por ignorar o caráter das manifestações
espirituais, a teologia acredita que a cura
operada por Jesus derroga as leis da
Natureza, daí ser vista como um milagre.
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Texto evangélico
E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na
sinagoga e estava ensinando; e havia ali um homem
que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e
fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado,
para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo
bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha
a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E,
levantando-se ele, ficou em pé. Então, Jesus lhes
disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É lícito nos
sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou
matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao
homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe
foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de
furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o
que fariam a Jesus. Lucas, 6:6-11
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Interpretação do texto evangélico
E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na
sinagoga e estava ensinando; e havia ali um homem
que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e
fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado,
para acharem de que o acusar (Lucas, 6:6-7).

•
•
•
•

Os estudiosos do Evangelho, ainda hoje, analisam
os relatos das curas realizadas por Jesus,
procurando ter uma resposta racional para algumas
questões, quais sejam:
Como operava Jesus?
Como os fatos se desenvolviam?
Qual a metodologia utilizada e como eram
trabalhadas e aplicadas as técnicas terapêuticas?
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Interpretação do texto evangélico

A Ciência resolveu a questão dos milagres que decorrem
mais particularmente do elemento material, quer explicando-os,
quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que
regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o
elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente
por meio das leis da Natureza, escapam às investigações da
Ciência. É por isto que eles, mais do que os outros, apresentam
os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que
regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos
milagres dessa categoria.
KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 14, item 1.
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Interpretação do texto evangélico
• A Doutrina Espírita nos fornece explicações claras e
objetivas sobre o assunto, desde que se faça um razoável
estudo a respeito dos fluidos e do perispírito, do
pensamento e da vontade.
• No caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo,
sem intermediários, diferentemente do que acontece aos
médiuns curadores.
• O texto evangélico mostra que Jesus considerava absurda a
tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em
dias específicos, daí ter ele contrariado a norma e
provocado reflexões e discussões.
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Interpretação do texto evangélico
Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse
ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica
em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé.
Então, Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de
perguntar: É lícito nos sábados fazer bem ou fazer
mal? Salvar a vida ou matar? ( Lucas, 6:8-9)
•

As aguçadas percepções psíquicas de Jesus
captaram os pensamentos e sentimentos
reprovadores dos escribas e fariseus.

• Sendo assim, para se tornar mais patente a cura e
valorizar a prática do bem, atraiu o homem de mão
mirrada para o centro da sinagoga onde, à vista de
todos, pôde curá-lo e demostrar o seu amor.
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Interpretação do texto evangélico

•

A frase: “Levanta-te e fica em pé no meio”, revela
a autoridade de Jesus, que conhece perfeitamente
a situação e as suas implicações.

• É também uma instrução que coloca o necessitado
numa posição de reerguimento, físico e espiritual,
favorável à concretização da cura.
• Sob o influxo da personalidade firme e amorosa de
Jesus, o doente prontamente atende a sua
instrução.
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Interpretação do texto evangélico
• Antes de qualquer iniciativa por parte dos escribas
e dos fariseus, Jesus lança-lhes uma questão,
concedendo-lhes a oportunidade de refletir: “Uma
coisa vos hei de perguntar: É lícito nos sábados
fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar?”
• As perguntas de Jesus expressam uma estratégia
junto àquele grupo, com o intuito de abrir uma
brecha naquelas mentes cristalizadas pelo excesso
de zelo religioso.
• Jesus proporcionava um estímulo aos interlocutores
para pensar, utilizando o precioso acervo de
verdades espirituais que possuíam e, a partir daí,
tirarem conclusões mais sublimadas.
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Interpretação do texto evangélico
E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a
mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a
outra (Lucas, 6:10).

Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico.
Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e,
estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas
de privilégio. Cura-a.
Devolve-lhe a oportunidade de serviço.
A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia
quanto antes.
É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar,
conquistando sagradas realizações por si mesmo;
recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe
cabia edificar-se e engrandecer-se.
XAVIER, Francisco Cândido. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 174.
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Interpretação do texto evangélico
E ficaram cheios de furor, e uns com os outros
conferenciavam sobre o que fariam a Jesus (Lc, 6:11).

• A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida, pois
os doutores da Lei não souberam ou não quiseram
aproveitar a lição.
• O jogo das conveniências falou mais alto, como
demonstra este versículo.

Atividade
FEB - EADE – Livro II - Módulo IV – Roteiro 4 – O homem da mão mirrada

Dividir a turma em dois grupos.

Grupo 1: estuda a mensagem “Cura espiritual”, constante do
livro O espírito da verdade, de autoria de Francisco Cândido
Xavier, pelo Espírito André Luiz, editora FEB.

Grupo 2: estuda o texto “Doenças e doentes”, constante do
livro Estante da vida, de autoria de Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Irmão X, editora FEB.
• Apresentar as conclusões dos grupos em plenária.
• Promover um debate, tendo como base as principais ideias
desenvolvidas no texto.

