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JESUS ESTÁ NO CONTROLE
Texto Marcos 5.21-43
INTRODUÇÃO
Você conhece, ou tem o controle de tudo que está acontecendo na sua vida? Tudo está ocorrendo na mais
perfeita ordem que planejou? Tens mais perguntas do que respostas? Cremos que em grande parte as coisas
não acontecem exatamente como planejamos. Nesta passagem vamos refletir sobre as atitudes de Jesus e
Jairo, ações que mudaram a história de uma família.
1.

AS ATITUDES DE JAIRO
a) Jairo arrisca sua reputação – sendo o principal da sinagoga ele tinha uma reputação dentro do
judaísmo que precisava zelar, no entanto, a necessidade deste homem era tal, que faz com que ele ignorasse
tudo isso, nada poderia ser mais importante que sua filha neste momento. A necessidade humana faz com
que quebremos todas as barreiras possíveis, inclusive as religiosas, para alcançar a graça de Deus.
b) Jairo se “lança aos pés de Jesus” – Somos lembrados pela coragem ou pela covardia. Jairo numa atitude
de humildade rompe com as tradições, com as linguagens, com os protocolos. Entendamos que Jairo foi
um homem de mente aberta. Devemos ser pessoas de mente aberta, de visão, pois assim buscamos em
Cristo respostas para que possamos avançar mais e mais no caminho de Deus.
c) Jairo teve atitude de mudança para alcançar seus objetivos - Quanto a nós, não é diferente, pois,
muitas vezes temos que mudar para alcançar nossos objetivos. Não devemos ter resistência nenhuma em
mudar. As mudanças fazem parte da vida.

2. AS ATITUDES DE JESUS
a) Caminha tranquilamente, Deus no controle - Jesus Caminha com Jairo até sua casa, porém, no
caminho ELE para, pois, a mulher do fluxo de sangue toca nELE. Mesmo Jairo sabendo que sua filha estava
moribunda, não se desespera, apenas confia, pois entende que Jesus estava no controle.
b) Acalma seu coração, continue crendo – Quando chega a notícia de que sua filha já estava morta, Jairo
fica balançado, Jesus, no entanto o anima a continuar acreditando que tudo iria ficar bem, ele pode fazer o
impossível aos homens, e também está escrito que “tudo é possível ao que crê”. Nossa atitude deve ser
semelhante à de Jairo, persista em crer na palavra de Jesus apesar das notícias contrárias. Devemos confiar,
pois o Eterno está caminhando conosco, sua presença e palavra é a garantia que tudo vai ficar bem. Outra
coisa, devemos ter a consciência que Deus não age por nossa exclusividade. Independente das
circunstâncias vamos continuar tendo fé que ele fará o que for melhor.
c) Ele entregou a vitória àquela família – Jesus leva a restituição àquela casa, trazendo de volta à vida a
filha de Jairo, muda completamente a história daquela família. O Eterno age hoje para reverberar no futuro,
tudo é um aprendizado e crescimento, independentemente de sua idade e experiência de vida, estamos
amadurecendo, a cada dia, em todo momento. Não importa o tamanho do nosso problema, Acalmemos
nossos corações, Jesus está no controle acredite no que ele está fazendo, ouça sua voz na Palavra (Bíblia)
continue crendo.
CONCLUSÃO
Sua história está sofrendo alguma reviravolta? Está tudo correndo exatamente conforme os seus planos?
Bom, cremos que Deus está no controle e, tudo tem um propósito maior para nossas vidas. Vamos continuar
crendo, tendo atitudes que nos levem a sermos melhores como filho, como pais, como cônjuges, como
servos, como irmãos. O Eterno está nos preparando para algo que traga crescimento a todos nós. Vamos
continuar tendo fé, confiança nELE, aguardando sua provisão para nossas vidas.
1.
2.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
O que você faz quando as coisas em sua vida parecem fora do controle?
O que aprendemos com Jairo sobre atitude que devemos ter diante de Jesus?
Adaptação - SEREP

