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A base da fé em nossos dias 

 
Disse Jesus: “Não temas, crê somente” (Marcos 5: 36). 

 
Aquela era uma situação terrível: um homem chamado Jairo foi até 

Jesus, implorando que fosse à sua casa, pois sua filha estava à beira da morte 
(Mc.5:22-23). Jesus foi com ele, mas no meio do caminho, homens vieram 
avisá-lo que sua filha já estava morta. 

 
Que duras e terríveis palavras! A angústia de Jairo era inimaginável. 

Mas diante daquelas vozes que o desencorajavam, Jairo ouviu então a voz de 
Jesus lhe dizendo: “Não tenha medo, apenas creia.” 

 
Jairo verdadeiramente tinha FÉ em Jesus, e foi essa FÉ que o levou até 

Jesus, implorando que fosse até sua casa e curasse sua filha. Ele se prostrou 
diante de Jesus e disse: “Venha comigo e imponha Suas mãos sobre ela, e ela 
viverá!” Jairo tinha plena certeza e firme convicção que Jesus era o Filho de 
Deus e podia curar sua filha, mas agora aqueles homens lhe diziam que a 
situação já era irreversível, irremediável. 

 
Jesus ofereceu a Jairo uma escolha: crer nas palavras daqueles homens 

ou na Sua palavra. Jairo precisava decidir naquele momento a quem ouvir. 
Deveria ele dar ouvidos à mensagem que muitos já esperavam, ou deveria 
apegar-se, com toda sua FÉ, nas palavras humanamente inacreditáveis 
Daquele que Jairo sabia ser o Filho de Deus? 

 
O texto mostra que Jesus chegou à casa de Jairo e curou sua filha 

(Mc.5:41-42), mas Jairo foi profundamente provado em sua FÉ: quando as 
circunstâncias mostravam que não era possível fazer mais nada, quando as 
vozes à sua volta diziam que desistisse, Jairo foi encorajado a simplesmente 
CRER, a exercer sua FÉ no Filho de Deus. E foi assim que ele fez. 

 
Da mesma forma, hoje somos também profundamente confrontados em 

nossa FÉ; mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam evidentes e 
incontestáveis, precisamos manter nossa FÉ, ou seja, nossa plena certeza, 
nossa firme convicção, nossa total segurança no amor e no poder de Deus – 
pois mesmo que tudo e todos à nossa volta queiram nos convencer que não há 
mais solução, a palavra final sempre foi e continuará sendo sempre do Senhor. 

 
Quem verdadeiramente crê, quem tem sua FÉ firmada e alicerçada em 

Deus, não se deixa levar por nenhuma circunstância. Ouçamos sempre, por 
meio da nossa FÉ, aquilo que o Senhor nos diz, pois Seu poder, Seu amor e 
Seus planos sempre superam toda e qualquer impossibilidade humana. 

 
Medite nisso! 
 
 


