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SE PODES!
“Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes! Tudo é possível ao que crê”. Marcos 9.23
Texto completo: Marcos 9.14-29.
Vemos aqui neste texto de Marcos 9, um dos milagres que Jesus fez, a cura de um jovem
possesso de um espírito mudo. Que realidade terrível estava vivendo tanto este jovem quanto o
seu pai e com certeza os demais membros de sua família, pois estas são situações que atingem a
família toda. Jesus pergunta ao pai do jovem há quanto tempo isto acontecia, e ele lhe respondeu
que desde a infância, então podemos perceber que este sofrimento e todo o tipo de situação triste
e constrangedora vinha se repetindo já por muito tempo.
1. Quantos de nós, talvez não com a mesma gravidade, mas vivemos situações semelhantes,
vemos diante de nossos olhos a repetição de situações ou fatos, tristes, deprimentes,
constrangedores, para os quais não conseguimos enxergar uma solução, uma saída, uma
resposta.
2. Creio que é ainda pior para aqueles de nós que conhecemos a Jesus, sabemos do seu poder,
mas estamos tão envolvidos na situação adversa que nossa fé se tornou debilitada, enfraqueceu.
3. Quando nos damos conta, estamos também nós fazendo a Jesus a mesma pergunta que este
pai fez: “... mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos”. (Marcos 9.22b).
4. Não podemos deixar que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, nos façam ter uma
visão distorcida de Jesus. Temos que ficar com a visão que a Bíblia nos dá de Jesus.
A Bíblia diz que Ele é:
a. O único mediador entre Deus e os homens – “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre
Deus e os homens. Cristo Jesus, homem”. 1 Timóteo 2.5.
b. Aquele que tem poder sobre a natureza – “Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é
este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem”?
Mateus 8.27.
c. Aquele que tem autoridade sobre os espíritos imundos – “Os espíritos imundos, vendo-o,
prostravam-se diante dele, e clamavam: Tu és o Filho de Deus”. Marcos 3.11.
d. Aquele que se manifestou para destruir as obras do Diabo – “Para isto o Filho de Deus se
manifestou: para destruir as obras do Diabo”. 1 João 3.8b.
e. Poderoso para curar todo o tipo de doenças e enfermidades – “Percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do Reino e curando todos os tipos de
doenças e enfermidades entre o povo”. Mateus 4.23.
5. Será que Ele pode fazer alguma coisa por nós? Com certeza! Deixemos que o Espírito Santo
corrija nossa visão errada a respeito dEle, que creiamos no Cristo que a Bíblia mostra. Tenhamos
certeza de que Ele está transformando toda e qualquer situação que estejamos vivendo, e isso não
será nos próximos dias, ou no próximo mês, mas sim agora, já, imediatamente. Nisto devem os
crer.

“Então Jesus lhe disse: Não te disse que se creres verás a glória de Deus”?
João 11.40.
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