
Busquemos o olhar de Jesus, que nos encontra no meio da multidão, e a Sua 
Palavra, que nos liberta do medo de viver, de ousar e nos encaminha depois dos 
sofrimentos e humilhações, refletindo nas pistas   

 Sou daquelas pessoas que reza uma vez e espera que os milagres 
aconteçam ou faço da oração um hábito?  

 Quando falo com Jesus ordeno ou imploro?  
 A situação social e económica que tenho não me livra do sofrimento e da 

morte. Será que por causa da minha posição social e do meu orgulho perdi 
oportunidades de receber as bênçãos do Senhor?  

 Sinto necessidade de ser curada? De algum pecado, de algum problema?  

 

Senhor Jesus, pedimos-Te a virtude de saber aprofundar o nosso silêncio interior, 
de melhorar a escuta da Tua Palavra para que, despojados e prostrados a Vossos 
pés, escutes as preces que Te dirigimos para nós e para os outros.  
 

Ajoelhados diante do Pai, sentindo as Suas mãos impostas sobre nós, rezemos-

lhe  

Pai Nosso… 

 

Senhor Jesus, que nos dás a dignidade e a capacidade para viver plenamente, 

prostramo-nos com humildade e insistência diante de Ti para que nos cures, nos 

levantes e faças das nossas vidas um verdadeiro milagre de Deus.  

 

Jesus caminha connosco e tem todo poder para transformar o cenário de 

desesperança em Celebração e Alegria. O Senhor nos abençoe.  

Em nome do Pai… 

 

Se tivermos oportunidade, espreitemos este vídeo  

https://youtu.be/ZGGYWw96xFU 

 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 
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Devemos escolher um local calmo e tranquilo para iniciarmos a oração. 

De seguida acendemos uma vela e abrimos a Bíblia em Mc 5,21-24.35-43 e 

conectamo-nos ao Senhor de alma vazia, sem ansiedade e serenamente expectante 

deixemo-nos tocar pelo Poder da Sua Palavra.  

Confiantes que a nossa humilde fé faz Jesus agir e transformar-nos, benzemo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 

Louvemos a Jesus, que com a imposição das Suas mãos, nos levanta, cura e salva  

Como atrair a agenda de Jesus 

 



Agraciemos Jesus, habitado pelo amor de Deus, pela Sua disponibilidade e 

atenção para cada um de nós, pelos dons que nos transcendem, pela nossa vida, 

pela nossa família e pelas bênçãos que reconhecemos e queremos partilhar em 

voz alta.  

 
 
Quem é hoje a ler a Bíblia?  Mc 5, 21-24.35-43  
Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do 
lago, reuniu-se grande multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. Chegou 
então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e 
suplicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, 
para que se salve e viva». Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que O 
apertava de todos os lados. (…) Ainda Ele falava, quando vieram dizer da casa do 
chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o 
Mestre?» Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: «Não 
temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a não 
ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da 
sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao 
entrar, perguntou-lhes: «Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina 
não morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter mandado sair a 
todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no 
local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talitha Kum», que significa: 
«Menina, Eu te ordeno: levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a 
andar, pois já tinha doze anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus 
recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de 
comer à menina. 
 
 
Vamos focar-nos no texto que escutámos e tentar percebê-lo melhor…  
 
Jesus chegou à outra margem do lago. Não sabemos ao certo o que iria fazer pois a 
Bíblia não refere. Mas o certo é que Ele parou tudo para atender ao pedido de Jairo. 
Como é que Jairo atraiu a atenção e a agenda de Jesus?  
Jairo atraiu a agenda de Jesus pela humildade – “Caiu aos pés de Jesus”. Jairo não 
era um homem qualquer, ele era o chefe da sinagoga. Ao prostrar-se diante de 
Jesus, Jairo venceu a barreira da sua posição social. Consegues fazer ideia das 
consequências desta atitude? “Prostrar-se” na Bíblia significa descer duma posição 
alta para uma inferior. Jairo, uma das maiores autoridades da sinagoga, reconheceu 

que Jesus estava acima dele, que Jesus tinha mais autoridade do que ele e do que 
os líderes religiosos e do que a própria sinagoga. Jairo venceu o medo da crítica e 
do que iriam dizer. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e nada exigiu mas pediu com 
humildade. Não foi só uma questão de colocar os joelhos no chão, foi uma questão 
de humildade que chamou a atenção do Senhor Jesus. Se nós queremos estar na 
agenda de Deus e que Ele venha à nossa casa, precisamos de ter o mesmo coração 
de Jairo: um coração humilde, pobre e manso, um coração que reconhece que 
precisa do Senhor em todos os aspetos da nossa vida. 
Jairo atraiu a agenda de Jesus pela insistência. – “Suplicou-lhe com insistência”. 
Jairo clamou ao Senhor. Ele pediu uma vez, duas vezes, três vezes e só parou 
quando Jesus respondeu ao seu clamor. Isto significa que existem coisas que nós 
precisamos de insistir. Tem umas portas que são mais difíceis de abrir do que 
outras. É isto que diz a Bíblia: “Pedi, e ser-vos-á dado; procurai, e encontrareis; 
batei, e hão de abrir-vos. Pois, quem pede, recebe; e quem procura, encontra; e ao 
que bate, hão de abrir.” (Mt 7, 7-8) Às vezes é preciso permanecer na oração, na 
leitura da Palavra de Deus por mais tempos para que tudo aconteça. Foi assim com 
Jairo: ele teve de insistir. A pessoa insistente não desiste diante das dificuldades. 
Não desistas de orar enquanto não tiveres uma resposta de Deus. Às vezes a 
resposta não vai na linha do que estavas à espera. Umas vezes Deus vai dizer SIM e 
outras vezes Ele vai dizer NÃO. Só que jamais desistas de orar enquanto não tiveres 
uma resposta do Senhor. 
Jairo atraiu a agenda de Jesus pela fé. – “A minha filha está a morrer. Vem impor-
lhe as mãos, para que se salve e viva”. Jairo tinha noção da gravidade da situação, 
porque ele mesmo disse que a sua filha estava a morrer, mas mesmo assim ele 
acreditava que bastava Jesus colocar as mãos sobre ele e ela seria curada. Isto é fé. 
Fé é acreditar que Deus pode fazer algo na tua vida quando tudo diz que não tem 
mais hipótese e que não vai dar certo. Fé é acreditar que Jesus pode abrir aquela 
porta que tanto precisas. Depois que Jairo falou com Jesus, o Senhor decidiu ir até 
casa dele para curar a sua filha. Quando Jesus chegou a casa de Jairo, Ele deparou-
se com uma situação interessante: a menina já tinha morrido com todas as pessoas 
tristes e a chorar. Diante dos problemas, podemos ter duas atitudes diferentes: 
agimos com fé, dando ouvidos ao que Jesus diz: “a menina não morreu; está a 
dormir” ou agimos com incredulidade, pensando que não tem mais solução. O 
resultado da fé de Jairo foi um grande milagre que deixou de ser uma simples cura 
para ser uma ressurreição. 
Jairo atraiu a agenda de Jesus e levou-O até à sua casa, onde realizou o grande 
milagre da sua vida. Também eu posso atrair a atenção do Senhor com a mesma 
humildade, insistência e fé que Jairo manifestou.      


