DÚVIDAS
Marcos 8:1-10
“Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? (Marcos 6:37)
Quais são as suas dúvidas? O que vai acontecer neste novo ano? Quantos vão
morrer, quantos vão nascer? Devo mudar de emprego? Que curso devo fazer
na faculdade? Como será minha escola, cursinho ou faculdade? Será que os
colegas serão legais? Devo trocar de carro? Mudar de casa? Com quem devo
namorar, noivar e casar? As dúvidas são muitas. Algumas pessoas trabalham
esta questão de forma mais tranquila, outras já ficam totalmente
desesperadas na medida em que têm bem mais dúvidas do que respostas. De
fato, ter muitas dúvidas e poucas respostas não é nada agradável.
No episódio de hoje, da segunda multiplicação de pães por Jesus, Seus
discípulos tiveram uma dúvida que lhes parecia impossível de resolver. Na
primeira multiplicação também tiveram uma (versículo em destaque), mas em
ambas as situações fizeram o melhor: expuseram suas dúvidas a Jesus Cristo, e
Ele solucionou cada um dos problemas apresentados. Pode-se ler que durante
toda a atividade de Jesus aqui na terra sempre houve pessoas com dúvidas
chegando a Ele. Nenhuma delas ficou no ar, nenhuma ficou sem resposta.
Jesus atendeu a todas as questões das pessoas, ou dando a resposta certa ou
resolvendo os problemas para elas.
O que devemos fazer quando estamos cheios de dúvidas e questões? Colocarnos diante do Senhor Jesus, apresentá-las a Ele e ter a certeza de que serão
resolvidas de verdade. Não carregue o peso de suas dúvidas, leve-as a Jesus.
Temos este recurso de poder nos achegar a Ele em qualquer momento do dia
e deixar todas as nossas dúvidas para Ele, que as solucionará do modo e no
momento oportuno.
Termino esta mensagem com uma dúvida que muitas pessoas têm: de onde
me virá o socorro? E a resposta é do Salmo 121:2 – “O meu socorro vem do
Senhor, que fez os céus e a terra”.
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“Exponha as suas dúvidas ao Criador dos céus e da terra, e Ele cuidará delas”.

