
Lições de Jesus:
 

“Se Podes”
Baseado em Marcos 9:14–29.

Certa vez, Jesus viu os Seus discípulos no meio de uma 
grande multidão e alguns mestres da lei discutindo com eles. 
Então Jesus perguntou: “O que vocês estão discutindo?”

Um homem explicou a Jesus: “Eu trouxe o meu filho para 
receber ajuda, porque ele tem um espírito mau que o faz ter 
convulsões violentas e o impede de falar. Mas os Teus discípulos 
não conseguiram curá-lo.”

“Há quanto tempo ele está assim?” perguntou Jesus.
“Desde criança” respondeu o pai. “Se podes, tem compaixão de 

nós e ajuda-nos!”
Jesus respondeu ao pai: “Tu disseste ‘Se podes.’ Acredita! 

Tudo é possível para a pessoa que tem fé.” 
O pai exclamou: “Eu tenho fé, mas não o suficiente. Ajuda-me a 

ter mais fé!”
Jesus então ordenou ao espírito mau que saísse do rapaz e 

nunca mais voltasse.
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