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Marcos 5 (ARA)

21 Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão; e ele estava
junto do mar.
22 Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a
seus pés
23 e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte; vem, impõe as mãos sobre ela, para
que seja salva, e viverá.
24 Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o.
35 Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua
filha já morreu; por que ainda incomodas o Mestre?
36 Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente.
37 Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
38 Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que
pranteavam muito.
39 Ao entrar, lhes disse: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas
dorme.
40 E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que
vieram com ele e entrou onde ela estava.
41 Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi!, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te!
42 Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar; pois tinha doze anos. Então, ficaram
todos sobremaneira admirados.
43 Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse; e mandou que dessem de comer
à menina.
INTRODUÇÃO
Iniciamos nossa nova série: À MESA, ONDE A VIDA ACONTECE! Queremos convidar as famílias a
abandonarem quartos, smartphones, TVs, tudo que tem nos mantido afastado uns dos outros, e nos
sentarmos a mesa para vivermos nossos melhores dias. Vamos olhar cada lugar a mesa e pensar nos
problemas que temos enfrentado. Hoje começamos com a cadeira vazia.
A ausência pode acontecer fisicamente ou emocionalmente. Hoje, essa última é nossa principal
inimiga. Quem está ausente no seu lar? Porque? O quanto você também tem se afastado, pouco a
pouco? Desistido! Hoje é tempo de conhecermos Jairo, o homem que não desistiu de sua família.
Ainda que todos tenham desacreditado, ele creu. Vamos aprender com Jairo a superar a ausência
com a fé em Jesus. Você está pronto?! Vem com a gente!
ENTENDENDO O TEXTO
No texto anterior(Mc 5.1-20) vemos Jesus ser convidado a se retirar da terra dos gerasenos (Mc
5.17“E entraram a rogar que se retirasse da terra deles”), assustados com o milagre que fizera ao
homem endemoniado. Agora temos um pedido oposto, pra que venha: (Mc 5.23) “insistentemente lhe
suplicou: ...vem”. Curioso perceber que Jesus atende aos dois pedidos e está a nossa “disposição”
para curar nossas mazelas. Ao que parece a maior indisposição está em nós, em ir até Jesus e

depender Dele.
Em contraste com a recepção nada amistosa dos gadarenos, muitas pessoas ajuntam-se a Jesus
assim que chega a Cafarnaum. E o primeiro a abrir caminho no ajuntamento foi Jairo, um dos
principais da sinagoga. Em seu desespero, esquece preconceitos, orgulho, ou mesmo a opinião de
seus companheiros, e cai aos pés de Jesus. Nenhum homem ora de verdade, até que sinta-se
esmagado a ponto de cair de joelhos. Ele está desesperado, buscando ajuda de Jesus para a sua filha
única(Lc 8.42), quase morta (v.23).
Jairo manifesta grande fé em Jesus. Provavelmente conhece-o (estava com os “anciãos” que
procuram Jesus pra curar o servo do centurião em Cafarnaum – Lc 7.2-5?). Embora pressionado pela
multidão (v.24), Jesus vai com Jairo, dando esperança que sua filha fosse curada (literalmente,
“salva”).
A história é interrompida por outra história. Entre os que apertam Jesus (v.24), havia uma mulher
(v.25) que há 12 anos tinha fluxo de sangue. A sua enfermidade tinha a mesma idade da criança
moribunda. Ela tinha procurado alívio nos médicos (v.26), mas nada adiantou. Ao ouvir a fama de
Jesus, esperava “roubar um milagre”. Por isso, vem por trás dEle, em meio à multidão, e toca suas
vestes. Encontra a cura ao tocar Jesus com fé. Nos ensinando que existe diferença entre o simples
apertar Jesus e o tocá-lo através da fé. Como você tem ido até Jesus? Como O tem tocado em oração?
Isso mexe com Jairo. Prova que Jesus cura. Mas será que Jairo tem fé? A interrupção aumenta sua
ansiedade. Seus medos são confirmados quando alguns insensíveis, interrompem Jesus(v.35) pra
dizer que sua filha estava morta. Perguntam: “por que ainda incomodas o Mestre?”. Consideravam
que Jairo o aborrecia. Jesus os ouve, mas não dá atenção (Lc. 8.50), ignorando(v.36). E diz a Jairo:
“Não temas, crê somente”. Jesus censura o medo e encoraja a fé!
Jesus não permite que ninguém o siga (v.37), exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegam à casa de
Jairo(v.38), veem alvoroço e grande confusão causada pelos que pranteam. Pranteadoras
contratados e amigos, que choram com pesar. Jesus pergunta: “Por que estais em alvoroço e
chorais? A criança não está morta, mas dorme” (v.39). A morte da criança é real. Tanto que as
pessoas riem, zombam de Jesus, achando absurdo o que dizia (v.40). A palavra (kategelon) transmite
a ideia de menosprezo. “Elas... zombaram dele” (NT Amplificado).
O escárnio não contribui pra fé, por isso Jesus expulsa todos e deixa apenas seus discípulos e os pais
da menina(v.40), entrando onde a menina estava. Em um gesto característico (Mc 1.31), Jesus toma
a mão da menina (v.41) e chama-a: “Levante-se, minha filha” (NEB). Talitá cumi. A resposta é
imediata. Logo (v.42) ela se levanta e anda, pois tinha 12 anos. E “ficaram todos sobremaneira
admirados.”. O grande fato da vida cristã é que aquilo que parece completamente impossível aos
homens, é possível a Deus. Grande milagre acontece, “Mas Jesus ordena-lhes expressamente(de
forma rigorosa) que ninguém soubesse” (v.43). A história termina com Jesus trazendo a menina de
volta a MESA, para que dessem de comer a ela. A cadeira não está mais vazia!!
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
A cadeira vazia: A enfermidade cria uma cadeira vazia na família de Jairo. As vezes a vida vem
violenta e tira alguém de nosso convívio. E dói. Deus pode curar, mas também consola! Outras vezes
algumas pessoas saem de nosso convívio por conta de decisões ruins, mágoas e pecados, separações
e brigas. E chega um ponto que cada um vai pra um lado. A culpa sempre é dos dois, mais um
sempre tem mais culpa. Deus pode fazer um milagre. Mas Deus também traz novas pessoas pra
nossa vida. E a igreja preenche a lacuna que o pecado criou. Nunca completamente, mas a vida
segue!

Mas a verdade que não podemos esquecer é que Deus pode reverter de maneira sobrenatural
qualquer situação. Ele é capaz de fazer um milagre em qualquer coração. fazer com que a cadeira
vazia seja preenchida novamente!
CONCLUSÃO
Há cadeiras vazias em seu lar?! Quem sabe o seu lugar esteja ficando vazio. Vamos nos retirando
emocionalmente, desistindo. Jesus nos toma pela mão e diz(v.41): “Levante-se, minha filha(o)”
(NEB). Talitá cumi. Mesmo que tenha gente rindo ou instigando pra que abandone sua insistência
em ir até Jesus e depender Dele. Jesus te chama para uma conversa particular. A esperança não
morreu, apenas dorme! E diz a cada um denós: “Não temas, crê somente”. Jesus censura o medo e
encoraja-nos a fé! Vamos em frente!
DESAFIO
Não desista! Como Jairo, ainda que demore, que haja zombadores ou quem te desanime ou enfrente
em sua busca, creia em Jesus. Separe um horário diário pra orar e interceder. Se possível jejue.
Convide outros a orar com você. Jesus está disponível! O milagre vai acontecer!

