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Historinha para ilustrar o Evangelho de Mc 1,29-39
Jesus cura
L= Luizinho
A= Aninha
L= Aninha preciso te contar uma coisa. Sabe é uma coisa que está me deixando muito
triste.
A= Pode falar Luizinho, você sabe que eu sou sua amiga de verdade não é...
L= Sei sim Aninha, por isso pensei eu desabafar com você esse meu problema, apesar
que eu sei que você não pode fazer nada pra me ajudar...
A= Mais o que é que aconteceu Luizinho ? Alguém morreu ?
L= É meu pai Aninha...
A= Seu pai morreu ?
L= Não morreu não, mas anda bebendo demais e a situação lá em casa não anda nada
bem.
A= Então vamos tentar ajudá-lo.
L= Ajudá-lo ? Impossível... Não tem jeito... Aliás ele nem merece ser ajudado, pois o que
ele tem judiado muito de todos lá em casa e principalmente da minha mãe coitada...
O problema é que não tem jeito, não tem solução...
A= Eu entendo Luizinho mas não concordo que não tem solução...
Sabe Luizinho uma da coisas mais gostosas de estar ligadinho em Jesus é saber que
nunca estamos sozinhos. E que não existe problema sem solução.
L= Mas Jesus não vai querer nem saber do meu pai. Ele não merece...
A= Aí que você se engana Luizinho. Jesus ama muito seu pai. E Ele está ansioso para
perdoar seu pai e lhe dar uma vida nova cheia de alegria.
L= Jesus ama meu pai, que vive bebado ?

A= Ama sim Luizinho, ama seu pai com amor infinito. Jesus ama seu pai mas não ama as
coisas erradas que ele tem feito. Ele está torcendo para que seu pai O procure para lhe
transformar o seu coração e para lhe curar do vício da bebida.
L= Puxa você falando assim com tanta certeza...
A= E pode acreditar Luizinho, Jesus está de braços abertos para todos nós e para Ele
todos somos merecedores do seu amor, basta que nós queiramos e nos arrependamos.
L= Então você acha que se eu falar do amor de Deus para meu pai e convencê-lo a se
arrepender das coisas de erradas que ele tem feito ele vai mudar.
A= Luizinho eu tenho certeza que você pode rezar pelo seu pai e que você pode falar de
Deus pra ele e que Jesus estará do seu lado querendo muito ajudar seu pai. Você não
precisa de desesperar. Você não está sozinho...
Você tem um aliado todo poderoso que ama seu pai mais do que você pode imaginar, e
vai te ajudar...
L= Bom sendo assim eu posso Ter esperança que um dia tudo vai ser diferente.
A= No evangelho de hoje Jesus nos conta que Jesus curou varias pessoas de varios tipos
de doenças.
Jesus curou naquela epoca e cura hoje em dia também, basta que nós acreditamos e
confiamos Nele.

