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Por que o centurião disse a Jesus que não precisava ir até sua
casa? O que ele reconhecia em Jesus e por que?
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CRESCENDO NA FÉ
Mt. 8.5-13
SENTIR
Qual é a pessoa mais cheia de fé que você conhece? Por que?

APRENDER
Neste belo relato, nos é apresentado, com simplicidade, a força e
a intrepidez que se revelam numa pessoa de fé. Podemos imaginar o que
significou para aquele centurião romano o gesto de ter que acudir a
alguém do povo a quem dominava, buscando a cura de seu empregado.
Teve de superar muitas barreiras e impedimentos e esvaziar-se de seu
orgulho e amor próprio para realizar aquele gesto humilde de solicitar
ajuda a um judeu.
Jesus admirou-se da fé daquele homem. Esperava-se essa fé do
povo de Deus, mas foi achada num gentio. Aquele homem acreditou no
poder da Palavra de Deus sem pedir por qualquer sinal especial. Ele não
pediu que Cristo lhe desse garantias visíveis do que Ele disse que
aconteceria. O homem de fé não vê para crer, ele crê e por isso vê.

Como está a sua fé? Ela é superior á dos mulçumanos, capazes
de morrer por Alá? É maior do que a dos monges budistas, capazes de
renunciar a todos os bens por causa de Buda? A nossa fé é maior do que
a das pessoas que confiam cegamente na força dos astros para dirigir os
seus destinos? Por que?
Jesus disse ao centurião: “Vá, e seja feito conforme a tua fé”.
Se aquilo que pedíssemos em oração tivesse como resposta: “seja feito
conforme a tua fé”, o que aconteceria?
Uma igreja pode sobreviver sem fé? Você pode sobreviver sem
fé? Como podemos desenvolver nossa fé?

APLICAR
Precisamos aprender, também, com a atitude daquele Centurião
que veio se humilhando diante poderosa mão de Jesus, reconhecendo:
a limitação de sua autoridade. A fé digna de admiração é aquela que é
depositada na pessoa certa (Jesus), com a atitude certa (humildade) e
confiança certa (poder de Jesus)!
Nossa oração precisa ser: “Senhor aumenta nossa fé, desenvolve
nossa fé. Não queremos mais viver na mediocridade cristã, queremos ser
pessoas firmes, maduras na fé”.

ENCONTRO BEM VINDO À FAMILIA

Precisamos aprender com aquele Centurião que buscou
diretamente em Cristo a solução para os problemas; que se apresentou
diante de Jesus em favor de outro.

Estão abertas as inscrições para o Encontro Bem Vindo à família,
o encontro para batismo e recepção de novos membros. Este encontro
não tem custo! O curso será dia 01/06 às 14h, para jovens e adultos. O
Batismo nas águas será no mesmo dia às 19h.

REFLETIR

As inscrições para quem quer se batizar, quem vai ser recebido
por transferência deverá ser feita pelo link abaixo até o dia 27/05

O que é fé? Leiam juntos o texto de Hebreus 11.1 e comentem
suas impressões. Qual o tamanho de sua fé? O que lhe falta para ter uma
fé semelhante à do centurião?

http://bit.ly/encontrobemvindo

