
2ª. Célula de Aliança 

 

 

Lucas 17: 11-19. 

A cura de dez leprosos 
11

 De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia.
 12

 Ao 

entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos,
 13

 que ficaram de longe e lhe 

gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós!
 14

 Ao vê-los, disse-lhes Jesus: 

Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
 15

 Um 

dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz,
 16

 e prostrou-

se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era samaritano.
 

17
 Então, Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os 

nove?
 18

 Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 

estrangeiro?
 19

 E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. 

 
Nós não temos dúvidas que Jesus opera milagres, como vemos no texto acima, mas a pergunta 

é: depois do milagre o que vai acontecer? Vemos na bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro, mas 

alguém tem visto Lázaro andando por aí? É claro que não. Lázaro morreu de novo. Então 

porque Jesus o ressuscitou? Para testemunho a nós, para que conheçamos o seu poder e 

venhamos a crer e nos relacionar com Ele.  

Talvez você esteja aqui em busca de um milagre, mas lembre-se que você é curado hoje, mas 

amanhã vai morrer do mesmo jeito, e assim será com todos nós.  

Então o que fará toda diferença na história? A sua gratidão.  

Podemos ver nos texto bíblico que os dez leprosos foram curados, mas somente um foi salvo, 

aquele que teve gratidão e continuou com Jesus após receber o milagre, dando a Jesus a glória 

e a adoração por tudo que Jesus havia feito.  

Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, a palavra salvou no texto original é: sozo, que significa 

manter a salvo, continuar seguro. 

Hoje Jesus pode operar qualquer milagre em sua vida, mas e amanhã o que te manterá segura, 

o que te manterá a salvo? Somente sua gratidão, rendição e adoração a Jesus.  

Os outros dez leprosos não alcançaram a salvação, apesar de terem alcançado o milagre. Jesus 

quer te abençoar muito nessa terra, mas muito mais do que isso, Ele quer abençoar a sua 

eternidade.  

Deus te abençoe. 

Pr. Gilson  


