Não Temas, Crê Somente
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______________________________________________________________________________________

o evangelho de Marcos 5. 21 à 24 (parte a) e 35 e 36 afirma que: “Tendo
Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande
multidão; e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos
principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus
pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte; vem, impõe as
mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele
ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem
disseram: Tua filha já morreu; por que ainda incomodas o Mestre? Mas Jesus,
sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente”.

N

Jairo era chefe de uma Sinagoga possivelmente localizada na cidade de Cafarnaum, e era
encarregado da manutenção e programação dos trabalhos religiosos. Como chefe de família passou
por momentos em que nenhum pai desejaria passar, sua única filha de 12 anos adoeceu e o quadro
de saúde agravava cada vez mais.
Ao ouvir falar de Jesus, deixa para trás todo o status e resolve procurar o Mestre para que o mesmo
pudesse curar sua filha. Jairo não era um homem
qualquer, mas um chefe da Sinagoga, ou seja, um
homem de grande reputação. Naquela época, os
chefes de Sinagoga jamais se prostrariam aos pés
de Jesus para lhes pedir ajuda, no entanto Jairo
reconhecendo a grandeza de Jesus se lança por
terra, prostra-se aos pés do Senhor e clama a cura
de sua filha, mesmo correndo o risco de ser
questionado por todos da Sinagoga.
No trajeto, alguém da casa de Jairo se aproxima
dele e diz que não precisaria mais incomodar o
Mestre, pois sua filha estava morta. Diante das palavras, Jesus não deixa Jairo desistir de sua fé,
mas fala a ele: Não temas, crê somente. Humanamente falando, diante daquela situação eu e você
falaríamos para Jairo, que a vida é assim mesmo, e que Deus dá o conforto, e quem sabe, daríamos
até uma mãozinha no funeral.
Jesus não fez assim, como o Autor da Vida, suas Palavras atravessaram o espaço e não permitiu
que o mesmo desistisse. Quantas vezes deparamos com problemas em nossa vida e que parece
estar fora de nosso controle. É nessa hora, quando os nossos recursos se findam, os de Deus
entram em ação.
Acredito que Jairo se sentiu confuso, temeroso e sem esperança. As palavras que Jesus lhe disse em
meio a crise, nos falam também: "Não temas, creia somente". Nas palavras do Mestre havia
esperança e promessa. Independente da situação, Jesus continuou com Jairo, Cristo não deixou ele
sozinho, foi com ele até sua casa. Jesus é nosso melhor amigo. A morte havia entrado na casa de
Jairo, porém, agora chega a Vida, e quando Jesus chega, muda o cenário, é só festa e muita alegria.
Na casa de Jairo Jesus, pega pela mão da
adolescente e ordena que ela se levantasse, Glória a
Deus! Para nós, a morte não passa de morte, mas
para Jesus ela é apenas um sono. Meu amigo (a),
não importa que tipo de problema esteja
enfrentando, Deus conhece nossos limites e a
ordem dele é esta: “Não temas, creia somente”. A
nossa missão é crer Nele, os resultados é Ele que
nos proporcionará.
A Bíblia Sagrada em Salmos 37.5 diz: “Entrega o
teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele
fará”. Se nesse instante você se sente como um
Jairo na vida, que não vê solução para a situação

trate de ver seus problemas do ponto de vista de Jesus. Ele é a fonte de toda esperança e promessa.
Antes de Jairo fazer seu pedido ao Mestre, ele prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Faça isto
também, adore a Deus e eu te garanto que sua vida vai mudar. Jó, em meio a crise, adorou a Deus
dizendo que ainda que o Senhor o matasse ele continuaria confiando Nele.
Lembre-se: Nossa missão é pedir, a de Deus é responder segundo a sua vontade. Creia em Jesus
Cristo.
Que Deus o abençoe. Com carinho,
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