Semana:

26/11 a 03/12 •

Desafio da semana: Quem você tem como alvo para próximo batismo?
S

Quando Deus demora

ade

Texto: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. (Mc 5.36)
TEMOS RAZÃO PARA PEDIR

Neste mundo de dores em que vivemos, podemos esperar pelo dia mau. Também é normal desejarmos coisas ou
circunstâncias que nos fazem, muitas vezes, perder o sono. O personagem que nós lemos neste capítulo, Jairo,
recorreu a Jesus, pois um grande mal o alcançou: a doença mortal de sua filha (v.22-23). Quando ele pediu socorro
estavam longe de sua casa e até chegarem, Jesus atendeu algumas pessoas, pois muitos o circulava (v.24). A
impressão devia ser que Jesus estava se importando pouco com o seu caso. Durante o longo trajeto, a menina
morreu e Jesus disse para ele crer e não temer. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus fez um milagre e a
ressuscitou (v.39-41).
JESUS TEM RAZÃO PARA DEMORAR

Jairo era um dos chefes religiosos daquela época e cuidava de uma sinagoga. O modelo de igreja tradicional é
um pouco parecido com esse local, que funcionava como centros religiosos e educacionais para os judeus.
Normalmente quando estamos diante de uma dificuldade ou quando sonhamos com algo, colocamos isso tudo
diante do Senhor em oração. O problema é que temos um prazo de paciência com Deus. E quando esse “prazo”
termina ficamos nos perguntando porque Deus “demora”. Com essa passagem aprendemos algumas coisas
importantes para a nossa vida:
✓ Jairo, mesmo sendo um líder religioso importante buscou o socorro de Jesus
Mesmo sendo um líder religioso, que aconselhava as pessoas e ensinava a respeito de Deus, ele recorreu a Jesus.
Às vezes pensamos que temos “gabarito” ou experiência demais para lidar com determinadas situações, nos
tornando pessoas secas e arrogantes, esquecendo que precisamos de Jesus. Mas, mesmo em situações que
consideramos simples, devemos entender que dependemos somente de Deus.
✓ Algo além da cura
Jairo queria a cura de sua filha. Jesus poderia curar de onde ele estivesse, mas preferiu ir até a casa de Jairo e
mostrar que tem poder para vencer a morte. Como Jairo, precisamos ter paciência com a aparente demora de
Deus porque essa “demora” nos mostra a Sua face de forma mais profunda. Se Jesus não tivesse demorado, Jairo
veria a cura somente, mas não a ressurreição.
A DEMORA DE DEUS NOS FAZ CONHECÊ-LO MELHOR

Jairo deve ter ficado desesperado no caminho que Jesus fez até a sua casa, pois estava sempre acompanhado de
muitas pessoas necessitadas. Jesus atendeu a todas aquelas pessoas, mas ainda não tinha ordenado a cura da sua
filha. Porém, Ele não faz nada sem um propósito, até mesmo a sua “demora”. Com certeza Jairo ficaria muito
alegre com a simples cura da sua filhinha, mas se o seu pedido fosse atendido logo, não veria algo maior. Por
isso:
❖ Aproveite esse momento de circunstâncias difíceis, por mais doloroso que seja, para exercitar a paciência,
virtude tão esquecida e tão desprezada nestes dias de consumo rápido e acesso instantâneo a informações.
❖ Não se esqueça que Jesus tem poder para promover a cura ou atender o seu pedido, porém, se isso
acontecer nesse momento, o seu aprendizado será menor por mais que isso traga uma alegria momentânea.
❖ É importante lembrar que Deus não tem obrigação de atender os nossos pedidos sempre, mas às vezes a
sua resposta pode ser um longo silêncio ou um pedagógico “não”.
❖ Acredite que a aparente demora de Deus para responder a sua oração é proposital e tem como objetivo
principal mostrar Sua face de forma mais profunda e fazê-lo conhecer melhor o Seu caráter e poder.

