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paLaVRa DO pRESIDEnTE
graça e Paz, querido Jovem Batista do Sétimo Dia!
Estou de volta aqui, primeiramente para agradecer a você por
estar conosco nessa caminhada, já tivemos a primeira revista e
ficamos muito gratos ao Senhor Deus pelos nossos jovens e adolescentes terem gostado bastante dos assuntos e da forma como
foi escrito.
Continuamos a orar por todos vocês no mesmo sentido que
temos feito, ou seja, que o Senhor Deus possa abençoar todos os
jovens do país com:
•

•
•

sabedoria nas escolhas que vocês fazem, pois quando
tomamos a decisão correta, somos bem sucedidos, mas
quanto tomamos a decisão errada, pagamos o preço da
escolha.
com proteção na caminhada de vocês, pois só o Senhor
para nos livrar nesse mundo tão difícil.
com amor, sede e fome da Palavra Dele. Pois, só lendo e
praticando a Bíblia, é que iremos crescer espiritualmente e
conhecer melhor o nosso Pai Celeste.

Nesta revista da lição da escola bíblica desse semestre iremos
continuar com o tema Nos Passos de Jesus, a qual vamos continuar conhecendo melhor a pessoa de Jesus e aprender com Ele
como podemos viver de uma forma que O agrada.
Já havia escrito na outra revista, mas vale a pena reforçar que,
sempre que for estudar essa revista, ore para que o Senhor possa ministrar sobre sua vida. Depois, abra seu coração para que a
Palavra Dele transborde dentro de você. E, finalmente, aceite o
desafio de praticar o que você irá estudar nesse livro. Pois, assim,
eu tenho certeza que sua vida irá reﬂetir cada vez mais o caráter
de Cristo.
Finalmente, enfatizamos pela segunda vez que você foi criado
por Deus, Ele te criou, te ama, te sustenta, te abençoa, te prote-
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ge, te dá saúde, te dá inteligência e te dá tudo que você precisa
para viver. Além de tudo isso, Ele ainda deu seu próprio Filho para
te salvar do reino das trevas. Portanto, o mínimo que podemos
fazer, como uma forma de gratidão por tudo que Ele é e faz por
nós, é conhecermos a Ele profundamente e vivermos de uma forma que O agrade.
Vamos todos continuar nessa caminhada de conhecimento e
relacionamento com Ele!
Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te dê a Paz!
Por Cristo e por Seu Reino...
Amaury Moitinho
Presidente JB7 2019-2022
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Espaço Financeiro
Prezados Jovens,
Como é de conhecimento de todos os Jovens Batistas do
Sétimo Dia o exposto em uma de nossas propostas a qual
é o desenvolvimento de transparência em todas as nossas
atividades, temos o prazer de disponibilizar esse espaço em
nossa Lição de Jovens - Revista do Jovem Cristão, para dizer
que estamos constantemente realizando planejamentos para
desenvolvermos mais atividades e oferecermos mais suporte
aos departamentos dos Jovens das igrejas locais. Porém, para
que venhamos estar realizando tais feitos, contamos com a
ajuda de todos, através das vossas orações, contribuições de
donativos e repasses referente a nossa lição.
Portanto, solicitamos aos diretores ou tesoureiros departamentais que realizem o repasse referente a aquisição das lições mediante depósito ou transferência bancária para a conta de nosso tesoureiro abaixo disponibilizado até o dia 31 de
agosto do ano corrente. Informamos também que essa nova
lição teve seu valor reajustando tendo em vista o aumento das
despesas de confecção e logística, a lição passará a ser repassada no valor correspondente a R$15,00 a unidade.
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0220
Operação: 001
Conta Corrente: 23008-6
Titular: João Paulo Delfino da Silva (Tesoureiro)
Outrossim, pedimos encarecidamente que seja enviado
imagem do recibo do depósito/transferência para o e-mail
para que assim possamos estar dando
quitação em nossa planilha de acompanhamento financeiro.
Contando com a ajuda de todos na certeza da graça de
Cristo, já desejamos antecipadamente o nosso muito obrigado!
Membros da Federação JB7

06/07/2019

EnSInO DE JESUS: MILaGRES

JESUS VEIO PARA LIBERTAR
Pr. Jarbas J. Silva1

Você crê em milagres? Eu também. Não? é bom crer. Se
você não crê, como acha que chegou até aqui? A palavra milagre, relacionada à latina mirare, tem uma conotação relativa
a coisas extraordinárias, incomuns, maravilhosas. Você já foi
a um mirante? Se já foi, foi para mirar, admirar, contemplar,
maravilhar-se, não foi? Mas milagre existe para quem acredita nele, para quem tem a sensibilidade de compreender os
atos sobrenaturais. Jesus é um milagre. Na minha e na sua
vida também. Por isso vou falar de alguns milagres que Ele
realizou, e como não podia deixar de ser, de forma maravilhosa! Entre nas histórias, seja participante daqueles momentos
inesquecíveis para quem foi contemplado com um milagre de
Jesus!
Vamos até gadara, ver como foi isso? Essa cidade, hoje
chamada de Umm Qais, na região da Jordânia, era uma das
cidades de Decápolis, região de dez cidades com predominância cultural grega localizada a leste do rio Jordão. E o que
Jesus foi fazer lá? Você me perguntaria. Eu não sei. E nem a Bíblia explica. mas você já parou pra pensar que há muita coisa
na Palavra de Deus que nos deixa no “vácuo”? mas Jesus não
deixa ninguém no “vácuo”. mas o que Jesus foi fazer naquela
cidade? Nada do que Jesus fazia era em vão. Se você ler com
calma essa passagem de Marcos, pode listar alguns questionamentos interessantes, vamos ver?
Primeira questão: por que o homem possuído pela legião
de demônios correu ao encontro do mestre? Segunda: por
que aquela legião não queria se afastar dali? Terceira: por que
Jarbas João da Silva, nascido em 05 de maio de1958 é Pastor da Primeira Igreja Batista do
Sétimo Dia de Curitiba, Diretor do Departamento de Educação Cristã, membro do Departamento ministerial e 2º Tesoureiro da Diretoria da CBSDB.
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pediram os demônios para entrarem nos porcos? Quarta: e
por que estes se precipitaram no precipício? Quinta: por que
os moradores ficaram com medo quando viram o homem
vestido e saudável? Sexta: e por que mandaram Jesus embora
dali? Sétima e última questão: por que Jesus não deixou que
aquele homem o seguisse?
Você já tem algumas respostas? Isso é bom! Vamos ver
se pensamos a mesma coisa? Você notou a expressão “ao
encontro de” na primeira questão? Isso mesmo, a expressão
“ao encontro de” é muito diferente da expressão , explico: a
primeira expressão revela sentimento de esperança, alegria,
vontade de estar na companhia de alguém, de submeter-se a;
enquanto a segunda expressão tem o sentido de descontrole,
raiva, vontade de querer atingir negativamente alguém. Veja
estas situações: você esperando alguém que você ama no aeroporto, na rodoviária; que expressão você usaria? “Estou in
do......................................! Pode preencher o espaço em branco!
Percebeu? Normalmente uma mãe vai ao encontro dos filhos,
enquanto um policial vai de encontro aos bandidos; significando, a primeira, encontro; e a segunda, confronto.
Como você percebe essa aproximação do homem possuído em relação a Jesus? Será que a legião de demônios amava Jesus? Não! Estava alegre? Também não! Estava com raiva,
ódio? Não, também. mas a legião reconheceu imediatamente
a pessoa do Filho de Deus, com toda a Sua autoridade! No
meio militar, quando uma autoridade chega a um determinado lugar, ele é recebido com honras militares, pela sua patente, pelo respeito à sua posição. Aquela legião de demônios
temia a Deus, sabia de todo o Seu poder, sabia que não “há
trevas onde habita a luz”. Diz a Palavra, no verso 6, que o homem prostrou-se, adorando a Jesus. Ou seja, não tinha como
confrontar, enfrentar o Filho do Deus vivo, visto que Ele também é Deus! E diante da soberania de Deus, todos se prostrarão e se submeterão à Sua autoridade! E foi isso que a legião
fez, submeteu-se ao senhorio de Jesus!
O segundo questionamento interessante é a razão pela
qual aquela legião não queria se afastar daquele lugar. Tem
algumas expressões na Bíblia que eu fico imaginando por que
foram escritas naquele momento, ou pra que, ou pra quem.
Você já se mudou alguma vez de casa, saindo do bairro onde
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cresceu, da cidade que já conhecia bem...e de onde não queria
ter saído? Sabe aquela sensação de desconforto, de medo do
desconhecido, de apego a coisas? A legião estava confortavelmente alojada naquele corpo, naquele cemitério, naquela
cidade. Vamos ver mais a frente que aquela cidade parecia ser
um bom lugar para os demônios, há a impressão de que eles
não eram incomodados, eram autoridade, tinham liberdade
para agirem no corpo daquele homem de acordo com as vontades deles.
Agora pensa comigo: a legião estava bem ali, confortável,
eu diria. Algo importunou, desacomodou esses demônios, e
era Jesus. mas Ele era visitante em gadara, logo iria embora e
tudo voltaria ao normal. Por isso não poderiam se afastar muito dali, mas suportarem o desconforto até a saída do Senhor
Jesus da cidade. Por isso o apelo para que não os mandassem
para muito longe. Porém você notou que Jesus não mandou
que fossem para um lugar distante, apenas que saíssem do
homem? Não importava ao Mestre para onde iriam, mas sim
que o homem fosse liberto daqueles demônios. Todavia isso é
intrigante: a possibilidade da legião ficar por ali mesmo dava a
ela um certo alívio, pois poderia voltar às suas atividades diabólicas assim que o Filho de Deus deixasse aquele local. Isso
se realizou? Vamos para a próxima questão.
“Então pediram para entrar nos porcos que estavam por
ali” (vs. 11). Por que nos porcos? É óbvio, muito claro, porque eram os animais que ali estavam, e eram muitos! Algumas
traduções diz “grande quantidade de porcos”, outras dizem
“uma manada de porcos”, ou seja, a legião continha muitos
demônios, e ali havia muitos porcos, logo havia “espaço” para
todos! Alguns estudiosos, principalmente aqueles atrelados
ao jugo da Lei, insistem em afirmar que só podiam ser liberados para entrarem nos porcos porque estes são considerados
pela Bíblia, Levítico 11:7, animais imundos. Contudo essa passagem de Marcos 5 não aponta para essa afirmação. A legião,
inclusive, poderia pedir a Jesus que entrassem nos cuidadores dos porcos que por ali se encontravam, porém seria um
contrassenso o mestre lhe autorizar tal pedido, já que estava
libertando, naquele momento, um ser humano das garras do
diabo. Pelo cenário apresentado por Marcos, essa era a possibilidade da legião de ficar não muito longe daquele local e
Ensino de Jesus: Milagres
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também incorporar-se em um ser vivo.
O quarto questionamento refere-se ao “suicídio” coletivo
dos suínos. Quando estavam no homem, os demônios não
o fizeram se suicidar, mas faziam com que ele se ferisse e o
atormentavam. Por que então não feriram os porcos apenas?
Qual a diferença entre um homem e um porco? Você já parou
pra pensar? Qual dos dois foi feito imagem e semelhança de
Deus e feito pelas próprias mãos de Deus? Através de qual
deles quer o diabo entristecer a Deus? Qual deles o Senhor
quer libertar? Não lhe parece que por esse motivo os cidadãos
daquela cidade tomaram uma atitude nada hospitaleira, mas
sim hostil em relação a Jesus? Não, o texto não joga luz sobre
isso, mas não lhe parece plausível? Pense nisso.
Quinta questão: o que você faria, como se sentiria em saber
que alguma pessoa que passou anos sofrendo de algum mal,
de algum vício, de alguma doença, aparecesse na sua frente
completamente curada, saudável, restaurada? Não lhe daria
um sentimento de alívio, ou mesmo alegria, ou de paz? Você
entende por que aqueles que viram o homem que vagava por
entre as sepulturas se atemorizaram? Não, eu também não
entendo. Será que faltou empatia? Não havia compaixão naquele povo? Ou havia medo do poder de Deus? A Palavra diz
“medo”. Não era revolta, nem raiva. Temor do quê? Temer a
Deus é o princípio da sabedoria, mas aquele povo teve medo
do desconhecido, do inusitado, do incompreensível. Quando
não há intimidade com Deus, você não entende o Seu infinito
amor.
A penúltima questão impressiona visto que até mesmo
Tomé, que só acreditava vendo, creria que só por força extraordinária, sobrenatural, aquele homem que antes andava
nu, machucado, possuído, agora era outra pessoa! Mas a população de gadara não queria acreditar no Deus dos milagres.
Em Apocalipse 9 homens também rejeitaram as maravilhas de
Deus, mesmo depois de saberem dos feitos formidáveis do
Senhor. Jesus não era bem vindo ali. Se levarmos para o lado
cultural da cidade, veremos que havia grande criação de porcos, o que não é peculiar para o povo judeu; logo podemos
imaginar que aquela cidade não tinha uma população judaica.
Não esperavam o messias. Não necessitavam de provisões, já
que possuíam grande quantidade de suínos. Ou seja, Jesus era
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um intruso ali. E mais valiam os animais mortos no precipício
do que aquele morador do cemitério. Por isso a permanência
do mestre naquele lugar era prejudicial à cidade.
A última questão é um envio de um evangelista! Falar das
maravilhas que Jesus fez em sua vida com certeza daria àquele
homem um prazer imensurável! Releia o versículo 19 e você
vai perceber que o mestre pede para que ele vá para casa e
conte aos seus o que Deus havia feito por ele. Porém, no versículo 20, ele sai pela cidade, Decápolis, anunciando o que Jesus
havia feito em sua vida, e por isso todos se maravilhavam com
o relato do homem. Ora, se este seguisse o mestre, aquela
cidade ficaria sem a informação dos feitos maravilhosos do
Senhor! E aqui aprendemos uma lição: não é o que eu quero
fazer que é o mais importante, mas a vontade de Deus é que
deve ser soberana. O efeito terá mais profundidade, com certeza.
Você pode ver o alcance desse milagre? Entender pra que
esses relatos são inseridos na Bíblia? Você consegue trazer esses ensinamentos para os dias de hoje? Para a sua vida diária?
Vamos continuar? O Senhor Jesus curava e ensinava, ensinava
e libertava; amava. Sim, a todos Ele amava. Amava tanto, que
aquele que viesse até Ele com coração sincero, crendo, seria
curado! Vamos ver esta outra história? Vamos sair de gadara,
atravessar o mar galileu e aportar do outro lado da margem!

"Ele me deu total libertação;
livrou-me porque me quer bem."
Salmos 18:19

Ensino de Jesus: Milagres
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EnSInO DE JESUS: MILaGRES

JESUS CRISTO LIBERTA DE NOVO

O Mestre chegara à terra firme, e logo uma multidão o
arrodeava. é importante salientar que nem todos estavam ali
para aprender, saber mais de Deus. mas para receber algo de
que necessitava. Fique sabendo você que mais feliz é aquele
que busca o Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode.
Enfim, prossigamos. Jesus estava ali cercado de pessoas em
busca de um milagre, em busca de mais informações sobre Ele
mesmo, tentando entender o que Ele falava com tanta propriedade. Imagine-se em uma paulistana rua 25 de Março, ou
dentro de uma loja no dia de “black Friday”, ou no tumulto
de um show mundano... você quase não anda, mas é levado
pela turba! E Jesus ali no meio, carregando aquela multidão.
Ele não estava ali por acaso. O mestre nunca estava em algum
lugar por acaso!
Naqueles primeiros passos em terra firme alguém se prostra humildemente a Sua frente, pedindo uma cura para sua filha. É Jairo, uma autoridade eclesiástica. Sua filha estava morrendo. Interessante que diante da morte todos somos iguais,
sofremos com a sua possibilidade iminente. Não há riquezas,
força física ou poder constituído que resista à aproximação do
fim. Jairo está desesperado, não sabe a quem recorrer. Mas
com certeza já havia ouvido falar dAquele que circulava por
toda a Judeia ensinando, pregando e curando! E Jesus, comprimido pela multidão, ouviu a súplica do sacerdote e seguiu
em direção à menina. Movimentava-se com dificuldade, pois
o verso 24 de marcos 5 diz “...grande multidão o seguia, comprimindo-o”. certamente, Seus discípulos O acompanhavam e
tentavam protegê-lO do assédio coletivo pelo qual passava.
De repente, um milagre acontece! Não porque alguém pediu, gritou, ou suplicou, mas porque tocou as vestes do Mestre! O pedido, o grito, a súplica vinha ecoando há anos. Há
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doze longos anos! Quem foi? Agora pare e pense um pouquinho: você e eu, não juntos, mas em algum momento da
nossa vida já estivemos no meio de alguma “muvuca”, aquele
monte de gente “omnidirecional”, isto é, andando em todas as
direções, de todas as cores e formas, lépida ou lenta e... vem
alguém e toca seu ombro... quem foi? QUEm FOI? Ora, neste
tumulto, como vou saber? Coloque-se no lugar dos discípulos
que responderam: “Esta multidão toda está apertando em volta do Senhor, e ainda pergunta quem O tocou?” (Mc 5:31 - Bl
Viva).
Observe que alguém tocou nas vestes, e não no corpo!
Se em meio à multidão já é difícil saber quem tocou em meu
corpo, quanto mais na manga da minha camisa! Porém do
Senhor saiu poder! Do martelo do Thor sai raios; da armadura
do Homem de Ferro sai jatos propulsores; da mão do Homem
-Aranha, fios altamente resistentes e pegajosos! Argh! Todavia
de Jesus saiu CURA! Para aquela mulher, que se arrastava com
o seu problema de hemorragia durante longos anos, Aquele
Homem era, possivelmente, a sua última esperança! Investira
tudo que tinha ao longo desses doze anos a fim de dar um
basta em seu sofrimento, mas nada, nenhum médico lhe trouxera a libertação do doloroso estado em que se encontrava,
doente, imunda por seu estado hemorrágico, e, sem dúvida,
seria rejeitada pela sociedade pela sua enfermidade.
Quem foi? Agora preste muita atenção nesta pergunta que
vou lhe fazer: algumas traduções, no verso 24, falam que “a
multidão o apertava... o comprimia... quase o atropelava...”,
ora, é aceitável que muitas outras pessoas também O tocaram, e, sem dúvida, o Mestre sentia várias pessoas Lhe tocando; então, por que perguntou Jesus “quem O tocou?”, qual a
diferença primordial entre esses vários toques que Ele sentiu e
este toque em especial que O levou a fazer a pergunta: Quem
foi? Jesus era puro amor, puro poder, mas para tudo isso ﬂuir
era necessário um canal sincero, um crer do fundo do coração, da alma! E é aqui que se dá esse encontro entre Cristo, o
Salvador, e a criatura caída, perdida em suas dores e pecados;
aqui se constrói um momento do milagre imediato e poderoso, do poder único do universo: a graça e a misericórdia de
Deus por nós. Só Ele pode nos amar de tal maneira que, se
cremos, salvos somos!
Aquela mulher, sem nome, comum, à margem da sociedaEnsino de Jesus: Milagres
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de, apresenta-se ao Mestre com grande alegria, esperança e
fé. Confessa ser ela a pessoa que Lhe tocou, conta-Lhe sobre
toda a dor e humilhação que carregava por tantos anos, os
sacrifícios que fizera, o dinheiro que gastara, e nada. Todavia
havia ouvido falar de um homem que peregrinava por toda a
região da Judeia ensinando coisas novas, pregando o Reino
de Deus e curando enfermos. Sim, Ele fazia maravilhas, era o
comentário que corria entre o povo. Seria essa a sua maior
oportunidade? Diante disso, ela não mediu esforços. A multidão O comprimia, estava totalmente rodeado por pessoas
querendo o máximo possível do mestre. Ela era uma dessas
pessoas, mas mulher, fragilizada pela enfermidade, pela condição social; porém fervorosamente acreditava que um toque,
apenas um toque neste homem e o seu milagre poderia acontecer!
E aconteceu! Foi tremendo! E ela, tremendo, apresentouse ao mestre revelando a Jesus que o Seu poder a curara, que
Ele era a sua última esperança, que ouvira falar dos Seus feitos
por onde andava, que esta era a sua oportunidade, e não a
deixaria passar. Lutando contra a sua própria vergonha e enfrentando toda aquela multidão ela tocara nas vestes do Filho
de Deus! Não é tremendo? Ela estava com medo, com medo e
certamente alegre, feliz! O seu milagre foi percebido nela imediatamente, diz o versículo 29; que Fé, hein? Sim, ela creu, creu
de uma forma que nós devemos crer, sem reservas, sem dúvidas, simplesmente crer e descansar! Jesus a libertou daquele
pesadelo de doze anos, dessa forma ela também recuperou a
sua posição na sociedade, já não era mais vista como a mulher
do ﬂuxo contínuo de sangue, não, não mais. Jesus a libertou
da dor, da humilhação, da marginalidade. Jesus é completo e
nos liberta por completo. Seus milagres são magníficos! São
regeneradores!
E a filha de Jairo? Você pode perguntar, mas não vou lhe
contar. Contudo continue lendo Marcos 5 até o final! Glória a
Deus!
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EnSInO DE JESUS: MILaGRES

JESUS ESTÁ NO CONTROLE

Não sei se você já viu o filme “Controle absoluto”, não?
Bem, começa assim:... melhor, alugue o filme. E divirta-se com
muita tensão! Mas o nome já é sugestivo. Controlar significa
governar, dirigir, comandar, administrar, regular, mandar, dominar, etc. é muita coisa? Sim, é. Jesus pode qualquer coisa?
Pense primeiro antes de responder. Absoluto significa irrestrito, ilimitado, eterno, onipotente. Imagine agora alguém ter o
controle absoluto das coisas... E foi numa daquelas ocasiões
em que os discípulos(sempre) seguiam o Mestre, que algo
inusitado, estupendo, formidável, aconteceu! Para começar,
olhe para o pano de fundo desta história contada em marcos
4:35-41. O Senhor Jesus vivia passando para a outra margem,
já pensou nisso? mas isso é outro artigo. Vamos juntos ver o
quadro que se desenrola.
O dia já tardava, e uma tempestade se aproximava da nau
daqueles homens, as ondas marítimas cada vez mais agitadas
e se avolumando, crescendo em dinâmica! Os ventos uivando
em torno do barco a sacolejar, a chuva em rajadas de todas
as direções chicoteia agora a embarcação que, frágil diante da
tormenta, promete sucumbir a tantas variáveis em torno dela!
Em meio aquele furor da natureza que assolava o barco e apavorava os seus tripulantes, descortina-se um outro quadro no
qual se apresenta um homem que descansa em paz! Como
assim, paz? O cenário é tenebroso! Trágico até, se pensarmos
nas consequências vindouras. Mas sabe aquela paz que “excede todo o entendimento”?, essa é aquela paz dita. Jesus é
paz, você crê nisso? Coloque-se no lugar daqueles homens...
sinistro, não é mesmo?
mas Jesus, o Cristo, estava no barco! Placidamente dormia
um sono profundo... mas como assim? Novamente vamos interromper a narrativa para procurar entender. O momento é
de grande tribulação, angústia, terror! Pessoas correm de um
Ensino de Jesus: Milagres
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lado a outro tentando não sucumbirem, pois o momento é de
puro infortúnio, desastre, calamidade! Porém alguém permanece incólume, inalterado, alheio até a tudo o que acontece
em volta de si. Isso não nos perturba ainda mais? Queremos
que o outro seja como nós! Que sinta como nós! Que sofra
como nós! Entretanto JESUS QUER QUE NÓS SEJAmOS COmO
ELE! E é aqui que o Mestre reﬂete o Seu poder, o Seu equilíbrio, aqui Ele demonstra a fé que precisamos ter quando estamos na Sua presença! No início Ele já era, “...não existe nada
que tenha sido feito sem Ele” (Jo 1:3), logo nada pode escapar
à Sua sabedoria, ao Seu controle, ao Seu poder!
Porém os Seus seguidores ainda não O compreendiam no
todo. Em Mateus, viram o Senhor curar os enfermos, o leproso, o criado do centurião, a sogra de Pedro; em Marcos, o
paralítico e o endemoninhado de Cafarnaum, o leproso e o
homem da mão ressequida; em Lucas, repetem-se as histórias
de cura. é pouco? Talvez. mas lidar com as forças da natureza...
ah, isso é sobrenatural! Porém Jesus é sobre toda a Natureza!
Os discípulos ainda não sabiam disso. Correram até Jesus porque se sentiram impotente diante da grandeza do fenômeno
que estava acontecendo. “Mestre! Gritaram eles, nós estamos
quase se afogando, e o Senhor nem Se importa?” (Mc 4:38 – Bl
Viva). Ledo engano! O Mestre tanto Se preocupava com eles
que ali estava, e onde está Jesus, há vida, há esperança, há
bonança!
Descortina-se, então, outro cenário. De um lado, homens
apavorados, trêmulos, indefesos; de outro, Jesus. Os primeiros, descontrolados; Jesus, no controle. Isso é fantástico! Jesus
é o caminho, procuro imitá-lO. Você deve fazer o mesmo. Ele
nos mostra como deve ser o nosso proceder no dia a dia, usar
de toda a fé que Deus nos dá, sentir Sua presença. E se aqui
Ele está, então não há o que temer! Contudo aqueles discípulos ainda não conheciam o senhorio de Cristo, tudo o que
viam era a tenebrosa tempestade e a iminente possibilidade
de afundarem naquele mar bravio! mesmo assim, sabiam eles
que o Mestre poderia fazer alguma coisa, socorrê-los, quiçá
salvá-los! Já fizera tanto por tantos. “O Senhor não se importa
que nos afoguemos?” Às vezes fazemos essa pergunta a Deus
quando estamos passando por problemas, não é mesmo? Se
o socorro não chega logo, se o nosso problema não é logo
resolvido, então murmuramos sem perceber que é aí, neste
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momento, que o Senhor nos segura pela mão!
“E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança” (Mc 4:39). Não murmure, Deus está no controle. Claro que
Jesus se importava com todos, Ele não deixaria nada de mal
acontecer àqueles Seus seguidores. E a Sua ordem foi seguida
de obediência imediata pelas forças da Natureza. O vento ficou quieto, calmo. O mar, tranquilo agora. Tudo aconteceu de
forma estupenda! E Jesus pergunta: por que se apavoraram?
Qual é o problema? Estão com medo do quê? Ele faz essa
pergunta a você e a mim. Andar com Jesus, navegar com Ele
é estar sempre seguro! mas para isso é preciso TER Fé! E é o
que pergunta: “Ainda não tendes fé?” (Mc 4:40). Você se lembra da mulher do ﬂuxo de sangue? Fé, isso ela tinha, e muita.
A fé provoca milagres, alegra o nosso Pai e nos dá esperança!
Cuidado, o medo pode embotar os nossos olhos espirituais e
nos cegar para o poder do Senhor.
“Quem é este?”, perguntaram uns aos outros, os discípulos. Como assim quem é este? Olha bem pra mim e responda:
você não sabe com quem está andando ainda? Jovem, sou eu
que estou lhe perguntando! Se ainda não sabe, procure saber
o mais rápido possível! Fique sabendo que as pessoas não
são o que vestem, o que comem, o que usam, mas sim o que
pensam, como fazem, o que dizem. Aqueles discípulos ainda
não haviam entendido que aquele homem andava com eles,
falava com eles, agia com eles, porém não andava como eles,
não falava como eles e nem agia como eles! Isso não foi percebido pelos discípulos. Assim foi que se espantaram ao ver
aquele magnífico milagre de Jesus! Passaram da morte para a
vida em um instante... e nem agradeceram o favor, dá perceber esse momento no verso 41?
Lembra-se da relação fé versus milagre? “A fé é o ﬁrme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se
não veem.” (Hb 11:1). Ora, aqueles homens no barco queriam
ser salvos, mas não sabiam como isso se daria; sabiam que
Jesus estava ali, porém não sabiam ainda do que Ele era capaz. Estavam impressionados com Ele, todavia, não firmados
nEle. Jesus quer que creiamos simplesmente, não duvidando,
não questionando, nem murmurando. Fé é prova das coisas
que não são vistas, seus olhos e os meus olhos precisam ser
espirituais, sobrenaturais, celestiais. Lembro-me do filme MaEnsino de Jesus: Milagres
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trix em que o personagem Neo, cego, em determinado momento, enxerga além da percepção visual, agora ele tem uma
percepção sensorial. Ele sente a realidade que o cerca. Você
sente isso? Percebe a presença do Senhor na sua vida? Sente
que Deus está no controle e então você descansa porque sabe
que tudo, mas tudo mesmo, com Deus, coopera para o seu
bem? Creia nisso, o Senhor está com você. Aqueles discípulos
temeram, temeram a tempestade e depois temeram ao verem
o poder de Jesus. Não tenha medo, creia, ok?

ESTÁVAMOS LÁ!!!
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EnSInO DE JESUS: MILaGRES

VOLTANDO À FILHA DE JAIRO

Lembra-se dele, Jairo, aquele que se prostrou diante do
Mestre suplicando pela cura da sua filha? Jairo era uma das
principais autoridades eclesiásticas de Jerusalém. Sacerdote
conceituado, conhecedor da Palavra de Deus e, por conseguinte, também deveria ser temente a Deus. mas conforme
comentamos anteriormente, o fim de uma vida sempre é desgastante, angustiante, deprimente. Contudo, enquanto resta
um sopro de vida, ainda há esperança. E foi agarrado a ela que
Jairo correu ao encontro do messias anunciado. A multidão
era a mesma na qual se encontrava a mulher que sangrara
por doze anos, lembra-se? Ou seja, voltamos àquele cenário
conturbado. Pessoas empurravam-se para ver o Mestre, para
tocar em Suas vestes, para ouvir-Lhe palavras de amor, esperança e vida!
Jairo tinha um problema: sua filha estava morrendo. Sinceramente, pense nisso: você chega ao hospital com alguém
moribundo, encontra o médico, fala a ele da situação emergencial do enfermo; o médico se prontifica a ajudá-lo. “Leve-o
para a sala de cirurgia!” Grita o profissional. Então chega outra
pessoa, que já não está em situação de urgência e começa a
agradecer ao médico pela cura, mas antes conta-lhe “toooda”
a sua história de dor e sofrimento, a quantos médicos já havia
ido, sem resultado algum. E você ali, esperando que o médico continue em direção à pessoa que está em iminência de
morte já na sala de operação. Porém você participa daquele
momento de testemunho, percebe que realmente está falando com o médico certo. Ele cura! Um pouquinho mais e minha
filha será salva por este médico! Agora creio mais ainda! “Jairo, sua filha morreu.”
Certamente Jairo ainda bebia da esperança contida naquele relato da mulher do ﬂuxo de sangue, quando uma voz lhe
disse: “Sua filha morreu.” E aqui há um dos momentos mais
lindos da Bíblia! Assim vejo, mas você não precisa concordar
Ensino de Jesus: Milagres
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comigo. Veja: diz a Palavra, no verso 35, que Jesus ainda falava, estava falando, com certeza ainda com a citada mulher,
e ouvindo essas palavras, sua filha morreu, no verso seguinte, 36, dirigiu-Se prontamente a Jairo e disse: “Não temas, crê
somente” (Mc 5:36). Não é maravilhoso o poder de Jesus de
estar ligado em tudo e em todos? Falava Ele da fé que aquela
mulher revelou ter, a multidão em constante movimento, quiçá balbuciando opiniões diversas em alto tom, uns maravilhados com o poder do Mestre; outros, temerosos como aqueles
do barco na tempestade, Jairo ansioso, e Jesus ali! Não era
um momento de tranquilidade, não estavam acomodados em
volta de uma mesa de jantar, mas era pura tensão, alegria e
sofrimento que se misturavam naquela atmosfera.
“Por que enfadas o Mestre?”, diz algumas traduções bíblicas; outras dizem “Não aborreça mais o Mestre!”, e ainda
“por que incomodas o mestre?”. Em todas as versões não se
nota aborrecimento, enfado ou incômodo por parte de Jesus.
Sabe por quê? Por que isso é uma característica humana. Eu
fico aborrecido, chateado, incomodado. Você também. E não
diga que não! Porém Jesus não tinha tempo para isso, Ele só
tinha tempo para amar o próximo, servir ao próximo. Serviu
à mulher sem nome e também serviria a Jairo. “Não temas”,
foi o que Ele disse àquele pai desesperado, àquele sacerdote dependente de Deus, àquele ser humano caído, prostrado,
impotente. Jairo também precisava de um milagre, decerto
já havia orado, pedindo uma graça a Deus. Afinal, era um
homem de conhecimento do poder do único Deus, Deus de
Abraão, Isaac e Jacó.
Contudo aquelas palavras “sua filha morreu” devem ter
ecoado como um grande estrondo natural, como um trovão
na mente de Jairo. Ele estava ainda esperançoso diante de
Jesus porque ainda havia vida em sua filha. Mas agora não.
Estava morta. E a esperança... todavia Jesus dá a Jairo, ou melhor, nem dá a Jairo a liberdade de raciocinar entre a vida e a
morte; não, o Senhor imediatamente retira da mente de Jairo
o pensamento negativo e mórbido da situação física da sua filha, “Crê somente”, diz o mestre, “Não temas”. Jovem, você crê
somente? é muito difícil! mas é o mestre Jesus quem diz, Ele
afirma que não precisamos temer porque Ele SABE das nossas
vidas e anseios e medos. Ele SABE o que é melhor para nós. Só
Ele SABE do que realmente precisamos! Ele tem milagres para
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nós, nossa vida é um milagre, passamos por muitos milagres e
nem notamos! Vamos nos ligar mais ao mestre Jesus?
Jesus tinha uma missão e iria cumpri-la totalmente. Em Sua
caminhada, porém, alguns percalços, alguns obstáculos encontraria. Jesus realizaria outro milagre, agora na casa de um
dos principais sacerdotes. mas juntemos o versículo 37 e o 43,
o que estes versos têm em comum? Há uma limitação aqui.
No primeiro, Jesus (imagine a multidão que O estava seguindo!) só permite que os discípulos Pedro, Tiago e João O sigam
até a casa de Jairo; no segundo verso, ordena o Mestre que
nada seja alardeado sobre o milagre realizado com a menina.
Jesus não queria holofotes, não era essa a missão do Senhor.
A Sua missão era trazer vida a todos os que cressem nEle, e
crendo, seriam salvos para a vida eterna com Deus! Aqui Jesus
nos deixa um recado para nós: faça o bem, mas não faça alarde. Pense no bem que você pode fazer, e não nos benefícios
que você pode obter fazendo o bem. é bem por aí.
Não sei você, mas eu fico pensando: o que aqueles que
levaram a trágica notícia da morte da menina a Jairo ficaram
pensando ao ver o mestre se afastar com poucos discípulos
em direção à casa de Jairo? Ela estava morta! Não havia mais
nada o que fazer a não ser chorar por ela e pela família. E foi
o que Jesus encontrou na casa de Jairo, choro e sofrimento.
Porém ali estava a Vida. O próprio Jesus é Vida! Então pra que
choro? Essa foi a pergunta que fez o mestre ao entrar casa
adentro. E ainda: fez uma pergunta incomum, sem nexo para
os presentes, pois para eles, a menina estava morta. “Ela dorme”, disse o mestre. Vejo esse cenário: pessoas pranteando
(era inclusive comum, cultural, contratar pessoas para chorarem nessas ocasiões fúnebres), o ambiente de comoção pela
perda da filha de Jairo, o corpo da menina inerte e frio, Jesus
diz: “A menina apenas dorme”, então risos ecoam pela sala
mórbida. “Saiam todos!”.
Onde há luz não há trevas! Jesus é luz, e aquelas pessoas
incrédulas, zombeteiras, debochadas, representavam a escuridão, a desesperança, o fim. Humanamente sabemos que a
menina estava morta; mas o Mestre é infinitamente maior do
que nós para saber das coisas, fazer o impossível acontecer,
Ele é Deus! Observe que Jesus chama os pais, logicamente
eram os que mais queriam que a filha estivesse viva; chama os
três discípulos, Pedro, Tiago e João, aparentemente, pela narEnsino de Jesus: Milagres
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ração dos Evangelhos, os mais chegados a Jesus e entram no
aposento onde estava o corpo. Segurando-lhe a mão, disse:
“Talita cumi”(Mc 5:41). Jesus é Deus, tem esse poder! Ele disse
para que a menina levantasse. Uma ordem direta. Diz a Palavra que foi de imediato que a menina levantou-se! E andou.
Volto à cena. Naquele ambiente triste e incerto, onde pairava
a morte, a esperança e a possível vida, o poder do Senhor se
fez presente na vida daquela família. Um milagre! Ou melhor,
mais outro!

MILAGRES
milagres, milagres, milagres. O milagre da vida é constante
em nossas vidas, sabia? Há milagres mais concretos, imediatos, tangíveis. Há uma série de relatos de milagres na Bíblia,
desde a abertura do mar Vermelho até a cura do mal estar da
sogra de Pedro. O milagre pode ser para um indivíduo, como
os casos aqui relatados, como para uma nação, assim como
foi feito diante dos hebreus a abertura do Mar Vermelho. Embora sejam maravilhas do Senhor para todos, muitos não se
dobram à majestade de Deus, não se convencem de que Deus
é todo-poderoso em todos as áreas da nossa vida. E que pode
realizar maravilhas em nossas vidas e vem realizando maravilhas em nossas vidas! Por que muitas vezes, então, duvidamos? Por que não fazemos prova do Seu infinito amor por
nós? Por que não descansamos realmente no Seu cuidado, no
Seu poder, no Seu amor?
Vamos juntos analisar a reação das pessoas que presenciaram, testemunharam destes quatro milagres realizados por
Jesus nesse texto, o endemoninhado de gadara, os possíveis
náufragos, a mulher que sofria de hemorragia contínua e a
filha de Jairo. Podemos, de cara, ver a presença imediata do
medo. Cristo diz “Não temas”. O povo de Gadara se atemorizou com o que ocorreu com o homem que vivia no cemitério,
não era para se alegrar? Por que, então, o medo? Como já foi
dito, o que aconteceu era algo sobrenatural, e se mal compreendemos o natural, quanto mais aquilo que vai além do
natural, não é mesmo? Aquilo que não entendemos, temos a
tendência de rejeitar. Aquilo que não entendemos é porque
está obscuro, sem definição, sem “chão”; logo não sei onde
estou pisando, e aí o medo. Tenho medo porque não conheço,
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tenho medo porque não posso com, tenho medo porque não
quero saber da verdade. Cristo diz “Não temas”.
Já com os possíveis náufragos, havia uma dúvida, uma incerteza; não havia maturidade espiritual, não havia conhecimento pleno sobre aquele que dormitava no barco. Porém
havia neles o medo de sucumbirem, de morrerem em alto
mar, tragados pelas ondas furiosas que abatiam o barco. Havia a certeza da morte, havia a certeza da sua fraqueza diante
da Natureza; poético, não? Ainda não viam em Jesus, o Mestre, o poder de Deus Pai, mas sim viam o terror se achegando
a eles em forma de tempestade. Se Jesus está descansando,
então eu também posso descansar! Ele é o meu exemplo! mas
o desconhecimento do Senhor nos leva a duvidar; duvidando,
tenho medo, porque não me sinto totalmente seguro. Humano e compreensível. Mas o cristão já possui a natureza divina através do Espírito Santo, logo a sua natureza divina deve
sobrepujar a sua natureza humana! Conheça mais Jesus e o
medo se dissipará! Amém? Cristo diz “Não temas”.
Do medo ao desprezo, do medo à incredulidade, do medo
à carnalidade. Daí o riso de escárnio quando Cristo Jesus diz
“Ela dorme”. Para Jesus a menina de Jairo dormia; para os outros, morta estava. Pensa comigo: uma pessoa morre, eu sei
quando uma pessoa está viva e quando não está. Um “carpinteiro” vem e diz pra mim que a pessoa está viva. Que dorme.
Vários dizem “está morta!” confirmam o óbito. Quem é este
que vem DE ENCONTRO À opinião da maioria? Novamente o
desconhecimento do Filho de Deus leva aqueles à incredulidade, ao erro de julgamento, ao não reconhecimento do amor
e poder de Deus! Não lhe parece atual isso de não levar muito
a sério o poder de Deus? A Palavra de Deus? Deus? Hoje, será
que falta divulgação do Evangelho? O que você acha? Na verdade, o que falta é temor a Deus, e falta de temor é falta de
sabedoria. Concorda?

CONCLUSÃO
Todavia nem tudo está perdido. Ainda existem pessoas
que creem, mesmo que seja pela dor, pelo sofrimento, mas
creem que Deus pode realizar milagres; se for somente pelo
amor, melhor. Todos os milagres são realizados pelo poder
do Senhor, o homem é um canal para que os milagres aconEnsino de Jesus: Milagres
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teçam. moisés, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, todos, todos canais
de bênçãos, porém Jesus era e é Deus, Ele operou maravilhas
enquanto esteve na terra caminhando com Seus discípulos.
Contudo muitos não creram, e infelizmente hoje muitos não
creem. Jairo creu, a mulher sem nome creu também, eu creio...
e você? Crê que Deus pode operar milagres em sua vida? !
“Kibon! Tamo junto nessa, beleza?” Jesus é tudo, amém? Fica
na paz, amado e amada do mestre Jesus!!!

MENSAGEM DO AUTOR
Alô, irmãozinhos! Falar da Palavra de Deus é muito bom!
E quanto mais se fala, mais se quer falar, conhecer, obedecer!
Conheci tarde, para mim, o Caminho, mas para Deus nunca
é tarde enquanto há vida. Sou muito grato à minha esposa
por insistir e não desistir de marcar um encontro entre Jesus
e mim! Hoje posso dizer que faço parte desta família celestial
pela misericórdia do Senhor!

ESTÁVAMOS LÁ!!!
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