Caminhando com Jesus
Deus se preocupa com aquilo que me preocupa?
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INTRODUÇÃO
Você já teve a surpresa de conversar com alguém famoso ou importante sem saber? Como foi a
surpresa de descobrir que a pessoa ao seu lado era alguém importante? Conta pra gente!
Jesus é a pessoa mais importante que podemos conhecer na vida. Ainda assim, Ele se importa com
cada detalhe de nossa vida. E se importa ao ponto de se envolver com o que está acontecendo. Você
já teve a experiência de perceber que Jesus se importou tanto com você que Ele se envolveu naquilo
que estava acontecendo? No final quero ouvir sua resposta. Mas por hora vamos seguir e ver o que
Jesus fez quando entrou na casa de Pedro. Você está pronto?! Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Vimos semana passada que Jesus e seus discípulos recém chamados entram juntos na cidade de
Cafarnaum e, como era sábado, se encaminham para a sinagoga, onde Jesus passou a ensinar. Todos
se maravilham com o seu ensino, e com a autoridade de Jesus, que expulsa o demônio de um homem.
O texto de hoje nos informa que eles saem da sinagoga e vão para casa de Simão e André. Quando
chegam, descobrem que a sogra de Simão estava doente, com uma febre que a colocou de cama. E
informam Jesus sobre a situação. O texto diz que Jesus vai até ela e a toma pela mão. Isso faz com
que a febre vá embora. E ela então passa a servi-los. Perceba que não somente sua saúde se
revigora, mas também seu ânimo. O texto diz que assim que a febre a deixou ela se põe de pé e
passa a servi-los.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
A cura da sogra de Pedro – Esse evento mostra que Jesus não apenas reina sobre o mundo espiritual,
mas também sobre o mundo físico. E, da mesma maneira que Jesus dá ordem aos demônios e esses
lhe obedecem, o mundo físico também não pode resistir a autoridade de Jesus. E mais do que isso,
essa história mostra o quanto Jesus se importa com nossa vida, a vida comum que acontece no dia a
dia.
Um demônio gritando na sinagoga no dia de sábado interrompendo o ensino das Escrituras demanda
uma resposta religiosa. E Jesus expulsa o demônio. Mas, e alguém querido enfermo? E uma família
quebrada pela falta de alguém que morreu ou pelo desentendimento entre marido e mulher? E a
preocupação de pais que percebem seu filho tomando decisões ruins e se afastando a passos largos
de Deus? Você acha que essas situações movem o coração de Deus? Deus se preocupa com aquilo
que nos preocupa?
Jesus diz um grande sim para toda vez que fazemos essa pergunta. Ele se importa. Aparentemente
não parece que quando falam a Jesus sobre a sogra de Pedro esperavam que ele a curasse. Até
porque Jesus ainda não havia curado ninguém. Mas ele toma a atitude de ir até ela e curá-la. Da
mesma maneira que Ele vem até nós e se oferece para mudar nossa vida. Trazer cura e esperança
para nós e nossa família!
Conclusão

Jesus diz em Mateus 11.28-30: “28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e
eu vos aliviarei. 29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração; e achareis descanso para a vossa alma. 30Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é
leve”.
Você consegue acreditar nessa promessa de Jesus? “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. Esse é o nosso Deus. Ele se importa com aquilo que me
preocupa. Deixe que Ele se intrometa em sua vida. Confie na direção que Ele te leva a viver. Ele
sabe o que faz. Vá até Ele e encontre descanso. Desista de confiar em si mesmo!
Jesus é a pessoa mais importante que podemos conhecer na vida. Ainda assim Ele se importa com
cada detalhe de nossa vida. E se importa ao ponto de se envolver com o que está acontecendo.
Pergunta: Você já teve a experiência de perceber que Jesus se importou tanto com você que Ele se
envolveu naquilo que estava acontecendo?
Deixe essas experiências guiarem seus dias essa semana!
DESAFIO
JESUS SE IMPORTA! Repita essa frase todos os dias, quando acordar, ao almoçar, em situações
difíceis e ao dormir. Ouça Jesus e deixe que Ele se intrometa na sua vida!

