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Marcos 1.32-34 (Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)

32 À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados.
33 Toda a cidade estava reunida à porta.
34 E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades; também expeliu muitos demônios, não
lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era.
INTRODUÇÃO
Qual foi o fato mais impactante que você já viveu? Aquele que fez com que você falasse sobre ele
para todo mundo que encontrasse? Conta pra gente!
Somos testemunhas de muitos fatos ao longo da vida. Alguns fatos marcam tanto nossa vida que
viram assunto de conversas. É aquele assunto que gostamos de falar, mesmo com estranhos, porque
julgamos ser algo especial, digno de ser falado. Digno de uma conversa. O quanto meu
relacionamento com Jesus impacta minha vida? Que importância Jesus tem pra mim? Hoje vamos
pensar nessas coisas ao perceber que em apenas um sábado Jesus causa uma revolução em um
cidade, atraindo uma multidão para a casa onde Ele estava. Uma revolução que não pode ser parada.
Essa é a mesma revolução que Jesus quer causar na sua vida. Você está pronto?! Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto que lemos hoje é uma continuação do anterior. Se no domingo passado vimos Jesus sair da
sinagoga e ir com André, Tiago e João a casa de Pedro, e curar sua sogra. A tarde esses
acontecimento são divulgados e causam um forte impacto em toda a cidade de Cafarnaum.
Ainda era sábado e Jesus já tinha causado grande impressão ao ensinar as Escrituras. Todos ficam
maravilhados pois Ele as ensinava com autoridade, e não como os escribas. Se não bastasse isso Ele
expulsa um espírito imundo de um homem na sinagoga e cura a sogra de Pedro. Parecia não ter
limites para o que Jesus podia fazer. E toda cidade vem a porta da casa de Pedro trazendo todos os
seus enfermos e endemoninhados. E Jesus cura a todos. Mesmo sendo muitos, havia poder e amor
em Jesus suficiente pra todos.
O povo testemunhava o cumprimento da profecia de Isaías: “4 Certamente, ele tomou sobre si as
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus
e oprimido. 5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53.4,5). E
você? Tem sido testemunha de que? O que Jesus tem feito em sua vida?
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Uma revolução que não pode ser parada – Essa breve descrição de um sábado na vida de Jesus conta
muito sobre o impacto que Ele tem em nossas vidas. É uma revolução que não pode ser parada.
Quando Jesus chega, tudo muda. Não pode ficar reservado a um espaço pessoal e particular de
nossa vida. É algo grande demais!

Pense! Quem espalhou a notícia de que Jesus podia expulsar demônios e realizar curas? E porque? O
texto não diz. Pode ter sido qualquer um que os presenciou. Me arrisco dizer que foram todos. Quem
ficaria calado diante de tamanho milagre, de verdade tão arrebatadora, de tão grande poder?
Ninguém! O que me leva a crer que muitos estão calados porque ainda não viveram essa revolução.
Ou, na correria da vida, esqueceram o tamanho desse amor!
E é por isso que Jesus, depois de
ressuscitar, diz apenas que devo ser testemunha Dele. Não preciso inventar fatos ou convencer
pessoas. Apenas falar sobre o que tenho vivido. E é claro que se não vivemos não temos do que falar.
E nosso trabalho não será nunca forçar a barra e falar do que outros estão vivendo. Mas
experimentar Deus para testemunhar aquilo que vivemos!
Conclusão
Hoje Jesus quer começar essa revolução na sua vida. Todo poder pertence a Ele. Não é sobre o que
você pode fazer. As pessoas correram até Ele porque entenderam que Ele poderia fazer o que elas
não podiam. O que você não pode fazer hoje?! O que você precisa que Jesus faça em sua vida?
Estamos falando de fé! E não é muita fé. Jesus ensina que se tivermos a fé do tamanho de um grão
de mostarda: “E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo
que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele
passará. Nada vos será impossível” (Mateus 17.20). Ou na versão A Mensagem:”19 Quando os
discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: “Por que não pudemos expulsá-lo?”. 20
“Porque vocês ainda não levam Deus a sério”, foi a resposta. “A verdade simples é que, se vocês
tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: ‘Saia
daqui!’, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar” (Mateus 17.19,20).
Esse mesmo Jesus está presente aqui. E quer trazer libertação e cura a todos que precisam. E você é
um instrumento escolhido pra viver essas coisas e testemunhar. O que você está esperando? O que
está esperando para levar Deus a sério? Basta crer!
Pergunta
Quero te desafiar a dar um passo de fé hoje e declarar a todos no que Deus tem te levado a crer
hoje, agora! O que você acredita que Jesus vai fazer na sua vida? Conta para a gente?
DESAFIO
Pare de duvidar! Jesus te ama e tem todo poder. Ore essa semana para que Deus faça essa revolução
começar em sua vida e fazer de você uma testemunha!

