Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 11 de setembro de 2016, às 18:00.
SÉRIE: VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
TEMA: CONFIE, CONFIE, CONFIE
MARCOS 5.21-43

"Eis que estou convosco todos os dias". (Mateus 28.20b)
E QUANDO NÃO HÁ UMA SEGUNDA OPÇÃO?
Você já passou por essa situação? Já tentou de tudo, mas ainda não foi
o bastante? E agora não tem mais o que fazer, não tem mais como tentar, não
existe mais qualquer tipo de esperança?
‒ Não existe mais tratamento médico. A famosa frase: “desenganado pelos
médicos”.
‒ Não existe mais crédito.
‒ “Não vemos mais qualquer chance de reconciliação”.
“E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a
ele uma grande multidão; e ele estava junto do mar.
E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendoo, prostrou-se aos seus pés,
E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte; rogo-te que venhas
e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva”. (Versos 21-23)
“E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia
padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha,
nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.” (Versos 25, 26)
Sinais de que não há mais esperança...
‒ Desespero (“prostrou-se aos seus pés”... “rogava-lhe muito”)
‒ Longo sofrimento (“E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de
sangue, e que havia padecido”)
‒ Todas as possibilidades frustradas (“E que havia padecido muito com muitos
médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo
a pior”)
QUANDO NÃO HÁ MAIS OPÇÕES... JESUS SE TORNA A ÚNICA OPÇÃO
“Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva”.
‒ Vamos até Jesus
Jairo saiu de seu povoado e foi até Jesus.
A mulher hemorrágica teve que vencer toda a multidão e ir até Jesus.
“Na prática, o que significa ir até Jesus? É um movimento de fé, que nos tira de
nossa autossuficiência e nos coloca em total dependência de Jesus. Deixamos
os métodos humanos e nos agarramos à esperança em Cristo”. (Guilherme
Gimenez)

“Quando as desgraças chegam, os homens caem de joelhos e clamam por
Deus”. (Charles Grandison Finney / 1792-1875).
QUANDO NÃO HÁ MAIS OPÇÕES... JESUS SE TORNA A ÚNICA OPÇÃO
“Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste.
Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei.” (Versos 27-28)
‒ Fazemos de Jesus e não dos nossos métodos a nossa esperança
A mulher cria na suficiência de Jesus Cristo e não ditou qualquer regra a Ele.
Precisamos de um tipo de confiança em que o poder de Jesus nos baste.
“Se sua esperança está em você mesmo, então você não precisa dos milagres
de Jesus Cristo”. (Guilherme Gimenez)

QUANDO NÃO HÁ MAIS OPÇÕES... JESUS SE TORNA A ÚNICA OPÇÃO
“E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Ouvindo falar
de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. E logo Jesus,
conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e disse:
Quem tocou nas minhas vestes?” (Versos 24, 27 e 30)
‒ Temos a garantia de que Ele nos ouve e se importa conosco
Cremos que Jesus Cristo nos ouve sempre... ouviu Jairo (verbalmente) e ouviu
a mulher hemorrágica (no anonimato).
“Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando”. (Lucas 6.8)
“Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que
ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que
havia no homem”. (João 2.24-25)
“Não importa a linguagem que você usa, Jesus sempre ouve. Ele ouve o
gemido, o choro, o discurso, o lamento e até o silêncio. Jesus sempre nos
ouve”. (Guilherme Gimenez)
QUANDO NÃO HÁ MAIS OPÇÕES... JESUS SE TORNA A ÚNICA OPÇÃO
“Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo,
aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada deste teu mal”.
(Versos 33-34)
“E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina,
a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze
anos; e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente
que ninguém o soubesse; e disse que lhe dessem de comer”. (Versos 41-43)
‒ Temos a segurança de que nosso futuro está garantido por Jesus
‒ Não sabemos nada sobre o futuro, mas sabemos quem nos garante o futuro.
‒ Nossa garantia de futuro está em Jesus. Isso nos basta!

“Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as
palavras da vida eterna”. (João 6.68)
“Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme
tudo o que sabemos”. (1 Crônicas 17.20)
“Nosso olhar para o futuro é cheio de esperança porque sabemos quem está no
controle: Jesus Cristo”. (Guilherme Gimenez)

