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           Marcos: Jesus, o todo poderoso 
                                    Lição 7- Jesus é o rei. Vamos nos Submeter a Ele  

Marcos 11:1-25 

         Esta última entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da semana da sua 
crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor 
dada a humanidade (Marcos 11.1–10). 

          É o momento em que Deus se fez homem, viveu entre nós, conheceu nossas 

dores e se entregou como sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Não 

podemos apenas ter aparência de cristãos. As pessoas esperam que nós tenhamos 

frutos para alimentá-las. Elas querem vir até nós e encontrar a paz que o mundo não 

tem (11.11–14). Nos nossos dias, os cristãos são tão ansiosos ou estressados como 

qualquer pessoa. Não inspiram a presença de um Deus real e pessoal em suas vidas. 

A estes está reservado o mesmo fim da figueira cheia de folhas. 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

"Famílias amigas de Deus cultivam a fé"   

Hebreus 11.  8-19 

        Abraão, como o pai da fé, não poderia estar ausente na galeria da fé descrita pelo autor do livro de 
Hebreus. Todos os atos envolvendo sua fé estão intimamente conectados à vida em família. Broadman, em 
seu comentário do livro de Hebreus diz: “A fé não transforma a vida em um sonho com os olhos abertos, de 
anseios anelantes. Pelo contrário, a fé traz, para um presente vivo, as coisas que Deus já preparou para nós 
no futuro, e as torna reais agora. Fé não é um mergulho cego no escuro. Ela baseia-se mais na clara luz que 
Deus pode dar ao homem e nas suas inabaláveis promessas”. 

       A vida do cristão, da família cristã, deve estar fundamentada na fé. Famílias amigas de Deus vivem pela 
fé! Mas, que tipo de fé é esta de que o autor da carta aos Hebreus fala? 

Vamos examinar as características dessa fé cultivada por Abraão e toda sua família. 

1 – Famílias amigas de Deus cultivam a fé que obedece (vs 8) 

A Bíblia diz: “Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por he-
rança; e saiu, sem saber para onde ia” (Hebreus 11.8). 

       Foi na região da Mesopotâmia, em Ur, que Abraão foi chamado pela primeira vez e de pronto deu uma 
resposta positiva. Famílias obedientes ao chamado de Deus são famílias abençoadas, que marcam a histó-
ria seja na comunidade, na igreja ou junto aos demais parentes. 

2 – Famílias amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece (vs 9) 

       A partir desse chamado, Abraão e seu clã, toda a sua família, partiu da Mesopotâmia e começou assim 
a peregrinar pelo deserto. Diz a Bíblia: “Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra 
estranha; viveu em tendas” (Hebreus 11.9). A Bíblia diz que ele e sua família “peregrinaram na terra da 
promessa, como em terra alheia”. Ele só foi possuir uma parte dessa terra prometida quando comprou um 
pedaço dela para sepultar sua esposa, Sara (Gênesis 23.3-20; 25.7-10). Abraão foi obrigado a viver naquela 
terra que Deus lhe havia prometido, como estrangeiro, mas ele não esmoreceu. 

3 – Famílias amigas de Deus cultivam a fé que transcende (vs 11, 12). 

       Agora vamos focar os versos 11 e 12, que dizem: “Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar 
de estéril e avançada em idade — recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que 
lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão nu-
merosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar”. 

    Deus havia prometido dar um filho a Sara. Ela, há muito, havia passado da idade da procriação.  Contudo, 
por causa da sua fé em Deus foi-lhe dado vigor para conceber e ter um filho mesmo em sua velhice. 

4 – Famílias amigas de Deus cultivam a fé que se entrega (vs 17) 

Agora chegamos ao versículo 17, que diz:  “Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque 
como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho”.  
Abraão foi um homem doador. Na sua história, narrada em Gênesis, podemos ver várias vezes este homem 
de fé entregando coisas a Deus. 

Conclusão: 

Esta é a fé que temos que cultivar em nosso coração e ensinar aos nossos filhos. É a fé que Deus deseja que 
cultivemos em família. A fé que obedece, não esmorece, transcende a razão humana, a fé que se entrega. 
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