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Marcos 5. 35-42
35 Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem
disseram: A tua filha está morta; para que enfadas mais o Mestre?
36 E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê
somente.
37 E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago.
38 E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam
muito e pranteavam.
39 E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta,
mas dorme.
40 E riam-se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina,
e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
41 E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te
digo, levanta-te.
42 E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos; e assombraram-se
com grande espanto.
Introdução:
Atualmente, a sociedade moderna vive atormentada pelo medo. A população que mora nas
grandes cidades vive constantemente com medo de tudo e de todos.
As pessoas, em geral, têm muitos medos: doenças, crise financeira, guerras, decepções,
insegurança, o desconhecido, a nós mesmos, a morte, e por ai vai.
A Bíblia nos ensina que, ao invés de temer – ser dominado pelo medo – devemos crer,
sabendo que Deus é a nossa força e o nosso ajudador. O que devemos entender por crer?
1. Crer significa entrega –
a. Entrega espontânea e voluntária - Deus não nos força a nos entregarmos a Ele;
b. Mas nos convida com um apelo amoroso – Mateus 11.28
c. A entrega precisa ser incondicional e total – enquanto não fizermos a entrega real, Deus
não poderá agir em nossa vida.
d. A entrega precisa ser permanente e definitiva – Não podemos entregar hoje e exigir de
volta amanhã;
e. O que foi entregue a Deus não nos pertence mais.
f. Entregar algo a Deus é descobrir diante Dele aquele problema – enquanto não
descobrimos o problema à Deus, ele não agirá – exemplo a carta de Senaqueribe ao rei
Ezequias – (Isaias 37-14-20)

2. Crer significa confiar totalmente –
a. Grande parte dos cristãos não confiam em Deus;
b. Na Bíblia há grandes heróis que confiaram em Deus: Abrão creu e isso lhe foi imputado
como justiça;
c. Moises confiou em Deus para a realização da obra;
d. Davi, na derrota dos filisteus, confiou na promessa de que as amoreiras balançariam
como sinal da ação favorável de Deus –
2 Samuel 5.23-25;
e. Porque você não pede um sinal a Deus, ao invés de ficar reclamando da vida?;
f. A mulher do fluxo de sangue, confiou e agiu com fé – Mc5.28
g. Confiarei e não temerei – Isaias 12.2 // toda a confiança em Deus tem direito a galardão
– Hebreus 10.35
3. Crer significa descansar –
a. Há muitas pessoas cansadas desta vida;
b. O salmista nos convida a descansarmos no Senhor – Salmo 37.7
c. Cristo nos prometeu descanso para as nossas almas – Mateus 11.29
Conclusão:
A Palavra de Deus nos convida a não temermos, mas a crer somente. No Salmo 34.8, o
Senhor nos convida: Oh! Provai e vede que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem
que nele se refugia.
Ao invés de temer, confiemos no Senhor e ele nos ajudará.
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