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Goiânia, 16 de novembro de 2011

“OS TIPOS DE PESSOAS QUE HÁ NA IGREJA DO SENHOR”
Marcos 2:1-12
Introdução: No mundo há muitos povos e nações, reinos, línguas e dialetos; pessoas de todas as culturas,
maneiras de viver das mais interessantes ás mais bizarras. O texto escrito pelo evangelista Marcos também
nos revela cinco tipos de pessoas existentes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejamos quais são:
I) OS ENFERMOS – Mc 2:2 exemplifica esse tipo de pessoas com o paralítico.
Pela misericórdia e infinita bondade do Senhor a igreja é um lugar de cura e restauração, lugar onde os
paralíticos encontram cura para suas enfermidades físicas e espirituais. O Senhor Jesus curava as pessoas de
suas enfermidades físicas, e como presente duradouro entregava o evangelho do Reino que cura o homem de
enfermidades espirituais e da alma.
Se você precisa de cura venha hoje até Jesus e ele bondosamente usará um de seus servos para efetuar cura e
restauração em sua vida.
Paulo diz que a falta de discernimento do corpo produz enfermidade, “Eis a razão por que há entre vós
muitos fracos e doentes e não poucos que dormem” (I Co 11:30). Nunca devemos encobrir nossos pecados,
pois além de produzir enfermidades também impede a prosperidade tanto familiar, espiritual como material
(Pv 28:13). O que confessa e deixa alcançará misericórdia.
II) OS QUE LEVAM AS BOAS NOVAS DA SALVAÇÃO
Aqui a Palavra de Deus exemplifica a pessoa do amigo do paralítico, com o evangelista; “Quão formosos são,
sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que anuncia a paz, do que anuncia o bem...” (Isaías
52:7).
Esses conduzem os enfermos à casa do Senhor, que ora, que se entrega. Irmãos dedicados e cheios de amor. A
igreja do Senhor Jesus é carente de pessoas com esse dom maravilhoso, o de conduzir pessoas ao pronto
socorro. Pessoas que por alguma razão se sentem impedidas de receber a cura, e o Senhor da cura. Nossa
oração e súplica é para que o Senhor acrescente a seara pessoas inflamadas com o maravilhoso ministério da
reconciliação.
III – OS INSATISFEITOS
Na igreja existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, reclamam de tudo. Essas pessoas com suas
atitudes muitas vezes se tornam pedras de tropeço para aqueles que são trazidos pelos evangelistas para
receberem cura. Os que mais criticam são os mais desocupados, ou os que menos fazem, e os que mais
atrapalham. Precisamos buscar em Jesus a fonte de nossa satisfação.
IV – OS QUE ASSISTEM OS CULTOS
Esse tipo de pessoas são apenas observadoras, são envolvidas e em nada comprometidas. Jesus sempre se
envolveu com pessoas como Levi Mateus, Pedro e outros que abandonaram as redes e a coletoria e
imediatamente se dedicaram ao serviço do mestre. Hoje o Senhor Jesus está à procura de pessoas que
ministrem cura, conduzam os enfermos, proclamem libertação aos cativos, que fazem a diferença.
V – OS DISCIPULADORES
Esse grupo não procura vanglória, nem elogios, pelo contrário, focam o necessitado, ensinam a palavra,
amam, protegem conduzindo os que buscam ao Senhor a santa Palavra para serem curados e restaurados
pelo Senhor que tudo pode. Até que todos sejam curados, chegando a unidade da fé e ao pleno conhecimento
da Palavra. Essa é a verdadeira cura. Aleluia! “Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai” (João 14:12)
Conclusão: A igreja está com as portas abertas a todos os que buscam cura e restauração, não obstante há
uma necessidade que os filhos do Senhor se equipem com os dons dados pelo Pai para ministrar cura integral
e duradoura, que envolva o homem tricotomicamente. Vamos todos ser usados pelo Senhor, e permitir que o
Santo Espírito cure os males da humanidade (pecados e doenças físicas) através de seus amados filhos. Seja o
primeiro voluntário. Aleluia!

