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SENTIR 
 
Quase todo mundo conhece a história de “Cachinhos Dourados e os Três 
Ursos”, mas você já parou para refletir sobre ela? No famoso conto, a 
menina está perdida na floresta e chega à casa dos três ursos. Não se 
sabe de onde ela está vindo ou para onde vá.  
 
Quando entra no lar dos três ursinhos não passa de uma estranha 
experimentando os diferentes papéis de uma família e tentando perceber 
onde pode se encaixar. Assim, ela explora a casa dos ursos, seus 
objetos, sua comida, seus cômodos e seus móveis. É uma criança 
descobrindo o mundo à sua volta, avidamente curiosa para compreender 
as relações familiares e sua inserção nelas. 
 
Nesta busca, ela experimenta os papéis da mãe e do pai, mas não parece 
adequar-se a nenhum deles. Fica desconfortável em suas camas, não se 
ajeita em suas cadeiras e acha que suas comidas não estão em boa 
temperatura. Embora ainda não seja adulta, Cachinhos não é mais tão 
pequena – e sabe disso. Porém, numa tentativa de encontrar algo 
conhecido, ela se coloca no lugar do bebê urso. Considera que está tudo 
de seu gosto: a comida, a cadeira, a cama… mas a realidade impõe seus 
limites. A menina já está muito grande e, assim, quebra a cadeirinha do 
ursinho. Isso faz com que Cachinhos perceba que está crescendo e que 
necessita de mais espaço. Não pode mais ser o bebê da família. Terá 
que encontrar seu caminho e sua individualidade. 
 
Este processo é algo muito difícil e exigente. Dar-se conta do próprio 
crescimento implica a necessidade de renunciar a certas comodidades e 
encarar novos desafios. Na fé também precisamos crescer. 
 
 

APRENDER 
No texto de Mateus aparece um centurião, um oficial romano. Isto 
significa que ele não era judeu, não conhecia a história de Israel com 
Deus, nem a Lei de Moisés ou os Profetas. Sua função era vigiar o povo 
para que não houvessem rebeliões e assim manter a ordem. 
 
Esse homem vai a Jesus. Não por uma questão familiar ou financeira, 
mas por causa de um servo doente. Se quisermos crescer na fé 
precisamos aprender algumas coisas com este centurião: 
 

1. Direcione sua fé para o lugar certo; 
2. Que sua fé seja governada pela humildade; 
3. Confie 
4. Submeta-se à autoridade de Jesus 

 
Deixa encerrar este tempo fazendo uma pergunta: Será que nossa fé é 
tão profunda que apenas uma palavra basta, ou estamos sempre 
buscando alguma demonstração esplendorosa do poder de Deus para 
acreditar realmente que alguma coisa irá mudar nas nossas vidas? 
 
REFLETIR 
Em quem sua fé está depositada e por que? Você seria capaz de provar 
que tem fé? Como? 
 
Alguma coisa te faria perder a fé? Já parou para pensar nisso? Qual seu 
maior medo? 
 
Se fé é confiança, no que você mais confia? É possível termos uma 
confiança inabalável? 
 
É possível desenvolver fé sem a Palavra? 
 
APLICAR 
 
Lembre-se que o Deus da graça transforma pela fé o impossível em 
possível. Onde há necessidade, ele chega com cura, restauração e 
salvação. Não há nada impossível para ele, nada que Deus não possa 
fazer. Agindo o Senhor ninguém poderá impedir! Você precisa de mais 
fé? Deseja crescer na fé? Em quem ou no que você tem depositado a 
sua fé? Que o Espírito Santo faça um milagre agora em você.  
 


