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Introdução:
Ao comemorarmos hoje o Dia dos Pais, gostaria de compartilhar com vocês sobre aquilo
que lemos na Bíblia sobre o papel de um pai apaixonado por sua família
Um dos maiores problemas de nossa sociedade hoje é a falta da figura paterna nas famílias.
Podemos dizer que isso é um problema em todo o mundo, seja aqui no Brasil ou em nossa
cidade, mas também é em todos os países, pois ou os pais foram mortos pela guerra ou
foram em bora atras de uma oportunidade de trabalho como vemos no nordeste e nunca
mais voltaram ou por que fugiram da responsabilidade da paternidade.
Na maioria das vezes quem cuida da família, educa os filhos, mantém os relacionamentos
familiares, ensina os filhos, trabalha para sustentar a família é a mulher, que depois de fazer tudo
isso ainda precisa aguentar as piadas machistas da muita gente.
Um estudo realizado sobre os efeitos da ausência física ou emocional dos pais sobre a
sociedade, foi chocante.
- 550% de aumento dos crimes violentos
- 400% da aumento nos nascimentos de crianças fora do casamento
- 200% de aumento da gravidez na adolescência.
- 300% de aumento no suicídio de adolescentes
Mais que 70% dos jovens em todas as instituições de reforma do Estado vêm de lares sem pai.
A triste verdade é que temos subestimado o papel importante que os pais desempenham na
vida das suas famílias, na vida de nossa nação e, finalmente, na vida da igreja.
E muitas vezes sofrem as famílias, porque os pais nem querem assumir responsabilidades –
é mais cômodo largar a mulher com os filhos em casa e sair com os amigos para jogar sinuca, o
bola – afinal já contribuem com o salário que ganham (as vezes nem com isso contribuem)!
A nossa nação não precisa de homens para serem o chefe da família, nós precisamos
desesperadamente de homens para serem pais reais e maridos participativos na família,
envolvido com os filhos e preocupado em formar novos pais segundo o coração de Deus.
Esta noite, vamos analisar o exemplo de um pai e ver como podemos aplicar os princípios de
sua vida à nossa.
(((Ler o texto!)))
1. Pais piedosos buscam a Jesus
O homem é Jairo, a Bíblia diz algumas coisas sobre ele, mas não é muito exaustivo.
A situação de Jairo:
- Jairo era um dos chefes da sinagoga local. Isso significa que ele era responsável pelo diaa-dia das operações e gestão da sinagoga. Possivelmente até administrava o dinheiro da
sinagoga.
- Jairo era um líder importante na comunidade. A sinagoga era mais do que apenas um
centro de ensino religioso e de culto, era o centro de toda a comunidade.

Como líder da sinagoga era conselheiro do povo todos o procuravam em situações difíceis
da vida!
A posição de Jairo:
- Jairo não era apenas importante, mas ele provavelmente era também bastante rico por
causa de sua posição (tinha empregados).
Não há dúvidas de que ele exercia certo poder e autoridade dentro desta comunidade.
- Jairo era o retrato de ambos um líder respeitado e uma autoridade religiosa. Uma pessoa
importante! (V41 o povo abriu o caminho para ele, enquanto V44 mostra que a mulher com a
hemorragia tinha que chegar de traz até Jesus).
No entanto, isso só engrandece o fato de que não importa quem você é ou qual é a sua
posição na vida, você nunca estará imune às dificuldades da vida!
A condição de Jairo:
Jairo era humilde
Quando Jairo encontrou Jesus, ele caiu diante dele e começou suplicando Lhe para vir em
auxílio de sua filha.
Isto deve ter sido uma coisa difícil para Jairo fazer, mas ele fez. Um homem respeitado,
poderoso e importante se ajoelhando diante de Jesus – é duro!
Uma das realidades tristes de pais cristãos é que não querem se humilhar diante de Cristo
e admitir o fato de que somos fracos e que precisamos do poder de Cristo
Jairo estava desesperado
Jairo estava arriscando tudo para ir a Jesus por causa da natureza da crescente oposição
que Jesus estava enfrentando.
Jairo não se importava de que os fariseus iam falar dele.
Jairo arriscou tanto o seu lugar como sua posição dentro da comunidade ao procurar Jesus
naquele dia.
O motivo de Jairo
A dificuldade, a situação era complicada:
Jairo tinha visto a sua casa revirada pela doença da filha (gastou dinheiro, consultou os
melhores médicos ....) e agora que tudo parecia perdido, ele decide procurar Jesus.
Jairo percebeu que tinha um problema que não podia resolver por conta própria e que
o levou a procurar Jesus.
As vezes isto é exatamente o que Jesus quer de nós.
Em vez de tentar lidar com tudo por conta própria, ele quer que comecemos
dependendo dele.
O desespero foi grande:
Jairo precisava o que só Jesus poderia dar e ele não pararia até que ele convencesse Jesus
a ir curar sua filha.
Quantos entre nós pais temos problemas que não podemos resolver por nós mesmos?
· Alguns têm filhos que se desviaram do Senhor
· Alguns estão enfrentando doenças em suas famílias que não tem cura
· Alguns estão vivendo dores e feridas na família que são profundas

· Alguns estão lidando com necessidades espirituais, pessoais ou conjugais
Hoje é o dia de buscar Jesus!
Hoje é o dia de se humilhar!
Hoje é o dia de confessar as suas incapacidades!
2. Pais piedosos crêem em Jesus
Ao caminhar com Jesus e ver a mulher hemorrágica sendo curada, Jairo recebe notícias
terríveis!
Jairo recebe a notícia que sua filha tinha morrido!
Não tenho dúvidas de que Jairo estava esmagado. Toda a sua esperança, toda a sua oração e
toda a sua busca, pareciam em vão.
Alguma vez você já se sentiu assim?
Este foi provavelmente um dos piores momentos na vida de Jairo e tudo estava prestes a
desabar!
A Jairo é dito para deixar Jesus sozinho!
Jairo tinha sido tirado do lado de Jesus para receber esta notícia e o mensageiro diz a ele
para deixar Jesus sozinho. V49 Não atrapalhe mais o mestre!
Não parecia haver nenhuma razão para buscar Jesus mais.
Era hora de Jairo voltar para casa e enfrentar a dura realidade de que sua filha estava morta.
Mas Jesus dá notícias diferentes: (Jesus sempre é diferente!)
Três afirmações-chave:
1. A primeira instrução – “Não temas” Não tenha medo!
O conceito de medo era o de ser completamente controlado pelo medo, pavor ou ansiedade.
Jesus estava dizendo a Jairo que ele não deveria se abalar com aquela notícia terrível!
2. A segunda instrução – “Crê somente” Tenha fé!
Jesus estava dizendo a Jairo para acreditar, ele estava pedindo a Jairo para colocar nele
(Jesus) a sua confiança total e completa.
Jesus estava dizendo: "confie em mim"!
Jairo precisava manter sua confiança em Jesus, mesmo quando parecia que tudo estava
perdido e toda esperança se foi.
3. A terceira instrução – “e será salva” Ela ficará boa!
Jesus diz literalmente que a filha de Jairo seria restaurada.
Jesus estava dizendo a Jairo que tudo ia ficar bem mesmo que as coisas pareciam
impossíveis.
Jairo presencia o impossível:
Ele viu que Jesus curava a mulher com o fluxo de sangue!
Jesus não precisava nem parar muito no caminho para a casa de Jairo, para realizar esse
milagre. A mulher que tocou em Jesus já estava curada antes que Jesus falou com ela.
Mas Jesus parou um pouco para falar com ela e para mostrar ao Jairo o que ele é capaz de
fazer!
Jesus parou para que Jairo pudesse ver o impossível tornar-se uma realidade!

Jairo viu a sua filha restaurada!
A filha de Jairo tinha morrido de doença.
Seu espírito havia deixado o corpo e não havia dúvida de que ela estava morta.
Jesus levanta-a dos mortos.
Lucas diz-nos que o seu espírito voltou, e ela levantou.
Conclusão:
As quatro lições de Jairo!
1. Não desanime
Há coisas na vida que estão totalmente e absolutamente fora do nosso controle.
Há situações na vida que não importa quão duro você trabalhe, não há nada que você possa
fazer para mudá-las.
Quando as situações estão além de seu controle estão no controle de Cristo.
Você pode colocar sua confiança total e completa em Jesus.
2. Basta confiar em Jesus
Não importa o quão difícil seja a situação que você enfrenta.
Não importa quão grande a tarefa é.
Não é maior que o poder que esta em Cristo.
A verdade é simplesmente esta queridos pais:
Se Cristo não nos poupa das dificuldades, Ele lhe dará força para passar por elas.
Cristo não está esperando você passar todos os seus problemas e provas primeiro para
então ir até ele.
Em vez disso, Ele está esperando por você para buscar a Sua presença e poder no meio das
dificuldades.
Jesus está esperando por você coloque sua confiança nele
3. Nunca perca a esperança
A esperança é a cola que mantém o animo de vida.
Quando estamos sem esperança, a nossa vida perde muito do seu poder.
Jesus se comunica de forma muito clara a Jairo e aos pais, hoje, que há sempre esperança
enquanto temos fé nEle.
4. Com fé o impossível se torna possível
Impossível não está no vocabulário de Jesus, afinal ele é o único que morreu e ressuscitou.
Nada é impossível para ele fazer!
Impossível não tem lugar na vida de um pai devoto.
O próprio Jesus disse: “Tudo é possível ao que crê”!
Mesmo as circunstâncias mais difíceis da vida podem ser transformadas pelo poder de
Jesus!
Creia...
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