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Ouvindo Jesus: A fé além dos milagres.
Um relato da fé: Terceira parte.
O evangelho de Marcos traz o relato da fé sendo demonstrada em Cafarnaum, o lugar de
misericórdia ou compaixão. Em Marcos, o evangelho dos milagres, Jesus realizou milagres, que não eram
um fim em si mesmos, mas um meio para o anunciar o evangelho, o poder de Cristo para salvar todo
aquele que crê através da fé – Romanos 1.17 NVT. Na narrativa de Marcos, Jesus iniciou o seu ministério
terreno pregando o evangelho pelas suas palavras antes de realizar qualquer milagre – Marcos 1.14,15
ARA. Há três começos mencionados na Bíblia:
1.No princípio era o verbo – João 1.1.
2.No princípio criou Deus os céus e a terra – Gênesis 1.1.
3.Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus – Marcos 1.1.
O caminho da fé em Cafarnaum demonstrou a necessidade de buscar Jesus, a necessidade de
caminhar com Jesus e a necessidade de ouvir Jesus, pois isso é uma ordem do céu – Marcos 9.7 ARA.
1.O ensinamento de Jesus chamava os ouvintes a crer no evangelho. Porém, todos que ouviram o
evangelho creram nele? Segundo a Palavra de Deus, não – Romanos 10.16-18 ARA.
2.Por isso, na casa de Jairo aconteceu uma segunda separação promovida po r Jesus. A primeira separação
ocorreu quando o Senhor determinou que a multidão não prosseguisse com Ele até a casa de Jairo, pois
havia muita gente seguindo Jesus em Cafarnaum, mas não havia fé depositada nele – Mateus 11.23 NVT.
3.Ao entrar na casa de Jairo e proclamar a palavra da esperança, Jesus encontrou outro grupo de pessoas,
endurecido pelo engano do pecado, orgulhoso de suas crenças. O coração duro ouve, mas falta a ele
compreensão e entendimento espiritual – Marcos 5.40 NVT.
4.Enquanto os incrédulos riam e escarneciam, Jesus trouxe esperança para aqueles que já tinham
desistido e vida para os mortos – Marcos 5.41 ARA. Ouvir a voz de Jesus e sua poderosa palavra mudou
toda a história – Isaías 55.3 ARA.
5.A menina nada podia fazer por si mesma. Os pais da menina nada podiam fazer por ela. Apenas Deus
tem o poder de transformar os mortos – João 5.25 ARA. A menina levantou-se não apenas da morte, mas
também da enfermidade, pois a ressurreição restaurou tanto a vida quanto a saúde – Marcos 5.42ª ARA.
6.Diante de Jesus o choro da morte foi transformado na alegria da vida. Como você tem reagido diante
da poderosa palavra de Jesus? Muitos são como a chuva batendo na pedra. São apenas ouvintes, vivendo
sem fé, sem temor e sem rendição – Isaías 42.20 NVT. Eles estão mortos em seus pecados, e por isso
precisam da graça e da misericórdia de Deus em favor deles – João 6.37 ARA.
7.Muitos outros foram alcançados pela obra salvadora de Deus. Eles ouviram a voz de Jesus e foram
chamados para a vida, por isso, precisam anunciar a graça e a misericórdia de Deus, através do evangelho.
Todos os dias o Senhor capacita cada um deles, abrindo o entendimento e tocando nos seus ouvidos –
Isaías 50.4,5 NVT.
8.A filha de Jairo ressuscitou porque ela foi encontrada pela vida e pela ressurreição – João 11.25 NVT.
No centro do milagre na casa de Jairo estava o próprio Deus. Mais do que alegria e gratidão havia um
profundo temor naquelas vidas – Marcos 5.42b ARA. A menina ressuscitada também comeu diante dos
seus pais, pois estava viva – Marcos 5.43 NVT.
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