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Caminhando com Jesus: A fé além da circunstância!
Um relato da fé: Segunda parte.
O caminho da fé em Cafarnaum foi aberto pelo próprio Jesus – Marcos 1.1 NVI. Jesus
abriu o caminho da fé pregando o Evangelho das boas novas do reino de Deus e chamando ao
arrependimento e fé – Marcos 1.14,15 NVI. É preciso crer além da circunstância.
Diante da demonstração pública de fé praticada por Jairo, ao cair aos seus pés e suplicar
pela cura da filha enferma, Jesus colocou-se no caminho da fé ao lado de Jairo – Marcos 5.24
NVI. Não podemos evitar as dificuldades, dores e tempos difíceis, mas podemos confiar que
Jesus que caminha conosco é maior do que todas as circunstâncias. Não podemos pensar que
andaremos com Jesus sem arrependimento de nossos pecados, sem que Ele esteja no controle
ou sem que Ele dirija nossos passos – Atos 3.19 NVT. A fé de Jairo que tinha ido além da sua
religião foi testada diante da circunstância, pois a notícia que ele recebeu de sua casa foi
devastadora – Marcos 5.35 NVT. A sua fé foi testada de três formas:
1.Pela notícia: Sua filha morreu!
2.Pelo questionamento: Por que ainda incomodas?
3.Pela impossibilidade: Por que ainda incomodas o Mestre?
Jairo foi provado pela notícia, a sua fé foi desafiada pelo questionamento e a sua
esperança foi avaliada pela impossibilidade – Tiago 1.12 ARA. Por isso, Jesus tratou com o medo
de Jairo. Como Ele tratou desse medo? Chamando Jairo para crer através da palavra da fé –
Marcos 5.36 NVI. Aquele homem precisava depositar a sua confiança na pessoa e na palavra de
Jesus, que não permitiu que a multidão o acompanhasse até a casa de Jairo – Marcos 5.37 NVT.
Apenas cinco homens caminharam juntos a partir daquele ponto!
A casa de Jairo era o ponto final daquela caminhada de fé com a chegada de Jesus.
Aquele lugar era um grande desafio à fé verdadeira, pois vivia a sua própria fé, sem esperança e
em desespero – Marcos 5.38 NVT. Jesus, o Consolador, estava presente e viu todo aquele
sofrimento. Para ministrar àquelas vidas Jesus entrou na casa de Jairo – Marcos 5.39 NVT. A sua
palavra de poder trazia o desafio e a palavra da esperança:
1.O desafio de Jesus: Por que vocês estão desesperados ou sem esperança?
2.A palavra da esperança declarada por Jesus era uma afirmação de vida, pois diante do olhar
do Filho de Deus, a menina não estava morta, pois ele sabia o que faria. Ele sabia quem Ele era
– Lucas 20.38 NVI.
Como as pessoas da casa de Jairo reagiram à poderosa palavra de Jesus? Eles não
misturaram a palavra que receberam com a fé – Hebreus 4.2 NVT. Por isso reagiram
ridicularizando Jesus – Marcos 5:40 NVI. Como você reagirá diante da poderosa palavra de
Jesus? Com fé ou zombaria – Hebreus 2.3,4 NVI. A confiança na presença, na promessa e no
poder de Jesus é a única resposta possível para dar esperança.
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