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Buscando Jesus: A fé além da religião
Um relato da fé: Primeira parte.
Jesus morava em Cafarnaum com um propósito – Mateus 4.13-17 NVT. O nome da
cidade significava lugar de compaixão ou misericórdia. Nela Jesus ensinou sobre a necessidade
de arrependimento e sobre a misericórdia de Deus para com os pecadores – Mateus 9.12,13
NVT. Cafarnaum era um centro de cobrança de impostos, onde morava Levi ou Mateus, coletor
de impostos chamado por Jesus para ser seu discípulo. Em Cafarnaum morava um centurião
romano, comandante militar que havia construído a sinagoga local. A fé deste homem admirou
Jesus em certa ocasião, pois ele cria que bastava uma palavra de Jesus para que seu servo fosse
curado – Mateus 8.10 NVT.
Em Cafarnaum também vivia um homem chamado Jairo, que ocupava uma posição
importante na cidade, um posto honrado na sinagoga – Marcos 5.22 NVT. Como principal da
sinagoga cabia a Jairo definir e dirigir a adoração a Deus. Na sinagoga de Cafarnaum Jesus
ensinou muitas vezes as Escrituras, se revelando como o pão da vida que deveria ser recebido e
como o Filho de Deus que deveria ser crido – João 6.40 NVT. Na sinagoga de Cafarnaum ele foi
rejeitado e abandonado por muitos de seus discípulos – João 6.59,60,66 NVT. Apesar de os
habitantes de Cafarnaum terem presenciado grandes milagres de Jesus, e terem escutado
diretamente dos lábios do Filho de Deus as boas novas da salvação, a maioria deles permaneceu
impenitente, pois não deu crédito à pregação da graça de Deus – Marcos 5.21 NVT.
Jairo era a maior autoridade das Escrituras na cidade de Cafarnaum. Porém, chegou um
momento em sua vida que a sua fé precisou estar além da religião que ele mesmo era o maior
representante naquela cidade. Onde está a sua fé: em algo ou em alguém? Jairo era um homem
importante, mas isto não o privou de viver um drama familiar. Naquele momento a sua fé na
religião precisou ser mudada para a fé em alguém, Jesus – Marcos 5.22 NVT. O preço a ser pago
seria alto – João 12.42 NVT. Mas, sua filha estava morrendo, então, se ele não escolhesse por
Jesus a perderia. Então, alguma coisa aconteceu com aquele homem, ele a quem todo mundo
reverenciava, colocou-se aos pés de Jesus e suplicou pela cura de sua filha – Marcos 5.23 NVT.
A fé de Jairo germinou no solo da dor e da angústia, pois ele creu que se Jesus fosse com ele e
impusesse as mãos sobre sua filhinha ela seria salva e viveria. Ele creu no poder do toque das
mãos de Jesus. Ele confiou que Jesus era a esperança para a sua urgente necessidade. Jairo
humilhou-se diante de Jesus. Como você está hoje diante de Jesus?
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