Cura de hanseníase
ROTEIRO 5
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Objetivos
² Explicar, à luz do Espiritismo, a cura
dos enfermos que possuíam
hanseníase.
² Identificar as lições transmitidas por
esta cura.
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Cura de hanseníase
A cura de leprosos, ou portadores de hanseníase, e de
tantas outras doenças, realizadas por Jesus, teve como
base a fé do enfermo. O poder da fé se demonstra, de modo
direto e especial, na ação magnética; por seu intermédio o
homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as
qualidades e lhe dá impulsão por assim dizer irresistível. Daí
decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal
junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida
para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e
outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam
de efeito de uma lei natural.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo, cap. 19, item 5.
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Análise do texto de Marcos: a cura de um leproso
(hanseniano)

§ E aproximou-se dele um
leproso, que, rogando-lhe e
pondo-se de joelhos diante dele,
lhe dizia: Se queres, bem podes
limpar-me. E Jesus, movido de
grande compaixão, estendeu a
mão, e tocou-o, e disse-lhe:
Quero, sê limpo! E, tendo ele
dito isso, logo a lepra
desapareceu, e ficou limpo
(Mc 1: 40-42).
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Análise do texto de Marcos: a cura de um leproso
(hanseniano)
A expressão “limpar-me” não sugere,
exatamente, um processo de cura,
ainda que o desaparecimento das lesões
tenha sido imediato, após o toque
magnético de Jesus.

A limpeza não é cura, mas é condição essencial para que ela se dê. No plano
físico, em muitos casos, o médico exige primeiro a assepsia daquele envolvido
no tratamento, para só depois iniciar o processo terapêutico propriamente
dito. Jesus pôde limpar o leproso das chagas existentes em seu corpo físico,
como forma de auxiliá-lo na cura, cura essa que, em se tratando do Espírito,
só ele mesmo, o enfermo, poderia fazer através do tempo pela vivência no
bem.
FAJARDO, Cláudio. Jesus terapeuta. Cap.1.
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Análise do texto de Marcos: a cura de um
leproso (hanseniano)
Informa o Espírito Amélia Rodrigues, a
origem da hanseníase, cuja história deste
doente é relatada por Marcos, no texto que
é objeto de estudo:
O leproso de hoje contaminou-se
espiritualmente em pretérito próximo.
Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas
lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo
como os ventos bravios nas tamareiras
solitárias. Retornou aos caminhos de
tormento em si mesmo atormentado, para
ressarcir penosamente. O legado que hoje
recebeu é de responsabilidade antes que de
merecimento. O pai misericordioso não
deseja a punição do filho rebelde e ingrato,
mas a sua renovação.
FRANCO, Divaldo. Primícias do reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 13.
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Análise do texto de Lucas: a cura de dez
leprosos (hansenianos)
E aconteceu que, indo ele a
Jerusalém, passou pelo meio de
Samaria e da Galileia; e, entrando
numa certa aldeia, saíram-lhe ao
encontro dez homens leprosos, os
quais pararam de longe. E
levantaram a voz, dizendo: Jesus,
Mestre, tem misericórdia de nós! E
ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e
mostrai-vos aos sacerdotes.
E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são,
voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em
terra, dando-lhe graças; e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse:
Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse
para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai; a
tua fé te salvou (Lc 17: 11-19).
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Análise do texto de Lucas: a cura de dez
leprosos (hansenianos)
Há três pontos diferentes entre este
relato e o de Marcos, anteriormente
estudado:
a) o número de leprosos atendidos é
maior, dez invés de um;
b) a “limpeza” das lesões não foi por
contato magnético direto, mas por
irradiação natural das energias
superiores do Cristo;
c) Jesus deu a instrução de informar a
cura aos sacerdotes, que é fato
incomum.
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Análise do texto de Lucas: a cura de dez
leprosos (hansenianos)
Por que razão Jesus instrui os
doentes para relatar o
acontecimento aos
sacerdotes?
Mandava a lei mosaica que quando um leproso fosse
curado pelo poder divino, que ele devia se apresentar
ao sacerdote para que fosse considerado purificado e
pudesse se reinserir na sociedade de origem. Enquanto
se dirigiam para o templo, ficaram curados e se
maravilharam disso. Dos dez, apenas um retornou a
agradecer ao senhor e a bendizer-lhe a intervenção
divina.
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Análise do texto de Lucas: a cura de dez
leprosos (hansenianos)
Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus, ao
mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância; e fazendo
ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que
havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento, do que
nos que se diziam ortodoxos. Acrescentando: “Tua fé te salvou”, fez ver
que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma
exterior da adoração.
Entretanto, também os outros tinham sido curados.
Fora mister que tal se verificasse, para que ele
pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes
evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí
lhes haja resultado; quem sabe se eles terão se
beneficiado da graça que lhes foi concedida?
Dizendo ao samaritano: “Tua fé te salvou”, dá Jesus
a entender que o mesmo não aconteceu aos
outros.
KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 17.
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Atividade
Dividir a turma em dois grandes grupos, cabendo, a cada
um, o estudo de um dos textos evangélicos desenvolvidos
neste Roteiro, apoiando-se nas citações bibliográficas
indicadas.
Em seguida, cada grupo indica um relator que deverá se
deslocar para o outro grupo, com a incumbência de
apresentar:
a) relato do assunto analisado;
b) síntese das conclusões do estudo.
Ao final, o monitor indaga os participantes a respeito de
ideias-chave relacionadas às citações evangélicas, de
Marcos e de Lucas, conferindo se ocorreu bom
entendimento do assunto.

