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Texto
E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam
esperando.
E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga; e, prostrando-se
aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa;
Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a
multidão.

E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos
os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada,
Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua capa, e logo estancou o fluxo do seu sangue.
E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com
ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou?
E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude.
Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante
ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara.
E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; vai em paz.

Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está
morta, não incomodes o Mestre.
Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas; crê somente, e será salva.
E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e a
mãe da menina.
E todos choravam, e a pranteavam; e ele disse: Não choreis; não está morta, mas dorme.
E riam-se dele, sabendo que estava morta.

Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina.
E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus mandou que lhe dessem de comer.
E seus pais ficaram maravilhados; e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia
sucedido.



Você já ficou desesperado?

● Humanidade. Pessoas reais. Às vezes esquecemos disso. Nós os tratamos como se fossem
recortes de papelão sem experiências relacionáveis.

● Eles são tudo menos isso.

● Eles são reais.

● Aviso sobre o que estou prestes a dizer a vocês. Eu não quero dar a este texto um desserviço,
diluindo-o ou revestindo-o de açúcar.

● Para entender, você tem que sentir.

● Saiba que amamos vocês e se alguma dessas perguntas despertar algo dentro de você
estamos aqui para percorrer com você. Para ajudá-lo a obter a ajuda de que precisa.

Com isso…

● Pergunta: Você já ficou desesperado?

● Existem variações de desespero. Como uma escala móvel ... Há ...

● “Estou desesperado para que alguém me convide para um encontro”.

● “Ou estou desesperado por algo para fazer porque estou muito entediado.”

● “Ou estou desesperado por algo além da trilha sonora no meu carro ... ” desculpe. Hoje minha filha
me deu um cartão-presente feito à mão ... dizia, “tempo livre no meu quarto sozinho. Sempre." Acho
que ela pode dizer que estou me sentindo um pouco desesperado por um tempo sozinho :).

● De forma alguma quero minimizar qualquer uma dessas experiências. Elas são reais.

● Existe uma forma de desespero severa.

● É como ... Como no final da sua corda. Como se você tivesse ZERO opções restantes. Você
esgotou tudo o que você sabe fazer, todos que você conhece para ajudar, e todos recursos que você
tem ainda e você AINDA.. não... tem...  respostas.

● Esse tipo de desespero genuíno só aconteceu comigo duas vezes na minha vida.

● Uma vez eu segurei minha filha sem vida em meus braços.



● A outra foi quando segurei a mão de minha esposa enquanto ela estava deitada em uma cama  do
hospital lutando pela vida.

● Não sei exatamente como explicar, além de que esse tipo de desespero é como chegar em um
destino. Quando você chega lá, é um dos mais intensos, reais e exigentes lugares onde você pode
estar. Cada segundo é importante, cada decisão tem uma gravidade, cada palavra como se estivesse
gravado em pedra. E seria totalmente desgastante se não fosse por um fraco vislumbre
de esperança de que talvez, apenas talvez haja uma saída.

● Para mim, houve momentos em que tudo que eu conseguia reunir era a força para dizer uma
palavra. Um nome.

● Jesus.

● E lá estava ele. A princípio, uma realidade tênue, mas cada vez maior de esperança nos dias mais
sombrios da minha vida.

● O texto de hoje é sobre duas pessoas que estão ali e são apresentadas a esperança no lugar mais
escuro.

● Mas não se trata apenas deles. Ou sobre mim. É sobre você também. Porque todos vocês
estiveram lá, ou estarão lá. E eu não quero que você esteja lá sem Jesus. Hoje é sobre vê-lo naquele
lugar e sair disso tudo com ele, de mãos dadas.

MVMT 1: Jesus está em movimento

40 Quando Jesus voltou, uma multidão o acolheu, porque todos o esperavam.

● Retornou de onde?
○ Jesus está voltando do lado leste de um lago, provavelmente na região de Decápolis.
○ Parece que aonde quer que Jesus vá, surge a mesma pergunta ... “quem é este homem?"

○ Jesus ensina uma parábola e diz essencialmente: “quem eu sou e o que tenho a dizer, não será
recebido por todos. Só se você tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas independentemente da
minha recepção, não vou parar de me mostrar para o mundo. E eu quero que você mostre ao mundo
quem eu sou também."
○ Ele ensina seus discípulos a serem pacientes e generosos com os outros. Enquanto os discípulos
podem começar a ver com mais clareza quem é Jesus, ou mesmo entender seus ensinamentos ...
pode levar algum tempo para o resto do mundo também.
○ Esta é a parábola das sementes e do solo. Semeie as sementes sem levar em conta recepção (ou
o estado do solo) e continue semeando.

● Logo depois disso, Jesus entra em um barco. Uma tempestade surge. E ele fala e se acalma a
tempestade.



○ Os discípulos respondem a esta demonstração milagrosa de poder da mesma maneira que você e
eu iríamos responder ...
○ “Com medo e espanto, perguntaram-se uns aos outros:“ Quem é este? Ele comanda até mesmo os
ventos e a água, e eles lhe obedecem. ”- Lucas 8:25
○ Por milhares de anos, as pessoas pensaram no Cosmos de uma maneira muito mais ampla
maneiras interessantes e complexas do que nosso querido amigo Carl Sagan pensa que é.
○ Era mais complexo, em camadas e cheio de vida além do que podemos imaginar
○ O povo judeu via as águas caóticas como um símbolo, portal e reino do demoníaco.
○ Eles temiam isso.
○ Era sabido que o único ser forte o suficiente para domar as águas caóticas foi o Criador, Yahwey,
ele mesmo.
○ E aqui está Jesus. Ele repreende o vento, as ondas e a tempestade acaba. Aliás, você não
repreende algo que não tem vida para responder. Ele faz. E é verdade.
○ A inferência aqui é que o caos quebrado deste mundo não pode superar Jesus.

● E então ele chega na praia. E um homem cheio de demônios chega.

○ “Quando ele viu Jesus, ele gritou e caiu a seus pés, gritando em voz alta: “O que você quer de mim,
Jesus, Filho do Altíssimo Deus? ... ”-Lucas 8:28
○ Ao contrário das pessoas das histórias anteriores, o demônio sabe exatamente quem Jesus é.
○ Como eu disse .. O cosmos é um lugar muito mais interessante e lotado.
○ Jesus não precisa revelar aos demônios quem ele é ...

○ Essa não é sua missão. É para revelar quem ele é aos humanos.
○ Assim, seus discípulos obtêm uma visão.
○ E o homem que foi rejeitado pela sociedade, rejeitado e indefeso é enviado por Jesus…
○ “Volte para casa e diga o quanto Deus fez por você.” Então o homem foi embora e disse por toda a
cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. ” Lucas 8:39

● Então é aqui que começamos a história.
● O homem uma vez possuído disse a todos que pôde sobre Jesus.
● Você pode imaginar a expectativa?
● O milagreiro está chegando à cidade!
● Quem é ele?
● De onde ele é?

● Para alguns, haveria uma curiosidade genuína, entusiasmo, ou talvez para outros seria uma dose
de ceticismo ...

● Mas para os desesperados ... Para aqueles que estão no fim de suas cordas ... Quem tentaram
tudo. A chegada de Jesus significou algo além da emoção, curiosidade ou ceticismo ...

Há esperança.

É aí que encontramos os dois personagens principais do texto de hoje.



MVMT 2: O Homem e a Mulher

41 Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio e caiu aos pés de Jesus, implorando
com ele para ir para sua casa 42 porque sua única filha, uma menina de cerca de doze anos, estava
morrendo.

● Estas não são as maiores cidades. É provável que você conhecesse todo mundo. Seu tamanho
seria provavelmente está mais perto do tamanho de suas vizinhanças do que Nova Iorque.

● Como líder de uma sinagoga em uma cidade predominantemente judia ... você seria conhecido por
todos. Se havia uma mercearia naquela época, você não podia ir lá sem ser reconhecido por
alguém.

● Portanto, não é surpresa que entre a multidão esteja este líder proeminente. É provável que
(assim como a história anterior do centurião) grande parte da multidão estava lá para apoiar Jairo e
sua condição desesperadora.

● Independentemente disso, ele aparece ... caindo aos pés de Jesus implorando para que ele cure
sua filha.

● Eu entendo. Quando segurei minha filha sem vida e sem fôlego, toda a dignidade saiu pela janela.
Eu precisava de ajuda, de alguém. Qualquer um. Por favor.

● Não sabemos com o que a filha de Jairo estava afetada. Mas estou assumindo com base em sua
urgência, se algo não mudar logo ele vai perdê-la e ele sabe disso. Quando Jesus estava a caminho,
a multidão quase o esmagou. 43 E uma mulher estava lá que esteve sujeita a sangramento por doze
anos, mas ninguém poderia curá-la. 44 ela veio por trás dele e tocou a ponta de sua capa, e
imediatamente o sangramento dela parou.

● Multidões - pense mais no corredor de sua escola do que no Time Square em um ano sem COVID
em Nova Iorque.

● Lugares apertados, muitas pessoas.

● É aqui que encontramos a mulher. Não sabemos muito sobre ela. Eu não acho que seja um
acidente que Lucas inclui o nome e proeminência de Jairo, e não inclui o nome da mulher.

● Há muitos paralelos interessantes nesta história. Tanto semelhanças quanto diferenças.

● Alguém está prestes a perder uma das únicas coisas que sua posição neste mundo não pode
proteger ou providenciar. A outra perdeu tudo o que ela tinha a perder. Jesus está com os dois.



● Lembra quando eu disse cidade pequena? Uma mulher que teve uma condição dessas desde os
últimos 12 anos seria conhecido. Ela não podia sofrer em silêncio.

● “Mas ninguém conseguiu curá-la” diz o texto. Alguns manuscritos incluem um detalhe “e ela
gastou tudo o que tinha com médicos ”.

● Além de perder tudo, haveria uma camada adicional ao sofrimento dela que nós não vemos. Seu
fluxo de sangue a tornaria cerimonialmente impura. Lembrem de nosso estudo em Levítico, isso não
significa que o fluxo de sangue a tornou uma má pessoa. Era altamente prático em um mundo onde
menos se sabia sobre doenças de transmissão. Mas para que ela esteja entre o povo e participe da
adoração ela precisaria passar por um processo de purificação. Esta tem sido a vida dela pelos
últimos 12 anos. Imagino que ela provavelmente se rendeu à realidade de sua solidão. Tenho certeza
ela havia desistido de todas as esperanças. Isto é, até que ela ouviu falar de Jesus.

● Portanto, o outro desafio de sua condição é que se ela entrar em contato com outra pessoa elas
também seriam “impuras”. Isso é um incômodo para muitas pessoas. É como encontrar você foi
exposto a uma pessoa com COVID e precisava de quarentena, mesmo que você e eles não
apresentaram sintomas.

● Esse é outro fator que contribui para sua situação. A condição dela está isolando de mais
maneiras do que um.

● Portanto, este é um desafio logístico. Como alguém como ela encontra seu caminho em uma
multidão para chegar ao milagreiro sem ninguém saber? Se esta é sua última chance, ela não
poderia apenas deixar passar. Mas ela teve que navegar por toda essa complexidade.

● O texto não diz realmente que ela o tocou, mas sim a ponta de sua capa. Talvez essa também
fosse a tentativa dela de alcançá-lo, sem fazer com que ele fosse tocado, infectado.

● “E imediatamente o sangramento dela parou”

● Eu só posso imaginar a onda de emoção. 12 anos em um momento.

● Não sei exatamente como isso funcionava, mas ela soube instantaneamente.

● E Jesus também.

MVMT 3: O poder veio dele

45 “Quem me tocou?” Jesus perguntou.
Quando todos eles negaram, Pedro disse: "Mestre, o povo está se aglomerando e pressionando
contra você." 46 Mas Jesus disse: “Alguém me tocou; Eu sei que o poder saiu de mim. ”



47 Então a mulher, vendo que não poderia passar despercebida, veio tremendo e caiu aos pés dele.
Na presença de todas as pessoas, ela contou porque o havia tocado e como ela foi
instantaneamente curado. 48 Disse-lhe ele: «Filha, a tua fé te curou. Vai em paz."

● Eu gosto de Pedro. Ele está sempre corrigindo Jesus. Se João é o discípulo que Jesus amava, eu
acho Pedro é o discípulo que sempre teve o pé na boca.

● Mas eu não culpo Pedro, ele está, afinal, sendo muito prático.

● Muitas pessoas estão se aglomerando ao redor de Jesus, mas uma pessoa o alcançou de  alguma
forma que nenhum deles tinha. Jesus está procurando por essa pessoa.

● Lembre-se de que Jesus está a caminho para curar a filha de Jairo. A situação é terrível, e o tempo
é de essência. Parar agora e sair do seu caminho por esta mulher teria levado um tempo que parece
quase desnecessário. Ela já estava curada, afinal ... Por que ele arriscaria? Esse é o pensamento
limitante que temos, que eles tinham, mas Jesus sabia que a cura física não era a única coisa que
esta mulher precisava. Havia algo muito mais profundo e muito mais importante.

● Ela parece querer evitar a atenção tanto quanto Jairo parece querer que ele continue avançando.
● Chegou um ponto em que ela não conseguia mais se esconder. E quando ela percebeu que os
olhos de Jesus estavam sobre ela e a atenção da multidão se voltou para sua pergunta ..tremendo,
ela veio e caiu a seus pés.
● Jesus deu a ela tempo e espaço para contar sua história. E ao fazer isso, ele a validou como uma
pessoa. Não apenas uma pessoa com uma condição médica. Não apenas uma pessoa impura. Não
apenas uma pobre mulher que gastou tudo o que tinha. Mas ele restaura sua dignidade. Ele a
reconheceu quando ninguém mais o faria. E depois de dar a ela tempo para falar, ele finalmente fala
com ela diretamente.
● “Filha, a tua fé te curou. Vá em paz."
● Ele chama uma estranha de "filha"
● A palavra grega aqui, especialmente neste contexto, indica esta ideia:
● “Você é uma filha de Deus. Alegre-se com o cuidado e proteção de Deus. ” θυγάτηρ
● Ela precisava ser curada fisicamente. Mas em um nível mais profundo ela foi curada. Ela é
desejada, necessária e amada por Deus. Aceito por Deus quando todo mundo rejeitou ela.
● Era tão importante para Jesus que ela soubesse que isso ele fez de tudo para ter certeza que ela
sabia disso. Não era suficiente simplesmente parar de sangrar, ela precisava ser inteira, ela precisava
saber que, embora o resto do mundo virou as costas para ela, Deus não. E ela sempre pertencerá à
família de Deus. Uma vez filha de Deus, sempre filha de Deus.

Conclusão: a outra filha

● Eu não sei por quanto tempo tudo isso aconteceu. Mas eu nunca tenho a sensação de que Jesus
está com pressa.



● Mas passou muito tempo para a filha de Jairo piorar.

49 Enquanto Jesus ainda falava, alguém veio da casa de Jairo, o líder da sinagoga. “Sua filha está
morta”, disse ele. “Não incomode mais o professor.” 50 Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: “Não tenha
medo; apenas creia, e ela será curada. ”

● “Não incomode mais o professor”
● Veja novamente, a resposta para a pergunta "quem é este homem" ainda tem muito a ser
desenvolvida.
● Jesus responde de uma maneira que acho fascinante.
● “Não tenha medo, apenas acredite e ela será curada” soa muito como Deus. É a coisa ele é mais
creditado por dizer ao longo de toda a Bíblia. Eu não posso deixar de pensar que há uma mensagem
latente aqui que um líder de sinagoga saberia, mesmo em sua dor.
● Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão e inúmeros outros semelhantes ouviram uma variação
disso. Cada vez que significava lembrar quem é Deus, porque ele está prestes a fazer algo
milagroso.

● Mas uma coisa que preciso dizer antes de continuarmos ...
● Jesus não está dando uma senha secreta para que Deus faça um milagre. Ele não é uma
máquina de venda automática. Isso não é “aperte H-4 e as batatas fritas cairão”. Isso não é uma
fórmula - não tenha medo, acredite, e Deus vai te curar. ”
● Não podemos reduzir Deus a uma máquina de venda automática cósmica que pode ser
manipulada por cânticos e códigos secretos.
● Se você pensa assim sobre Deus, ficará extremamente decepcionado.

● Deus não pode evitar ser quem ele é.
● Você já viu o filme da Disney Encanto? Tem essa garota lá que tem esse poder de fazer flores
desabrocharem de qualquer lugar. Quando eu vi isso pela primeira vez pensei ... que linda metáfora
poderosa para Jesus.
● Onde quer que ele vá, ele não pode deixar de fazer com que a vida brote em todos os lugares.
Mesmo nos lugares mais improváveis   que parecem não ter esperança de abrigar vida.

● Isso é verdade para Jesus - se ele está ensinando e trazendo vida às nossas almas, repreendendo
tempestades, expulsando nossos demônios ou curando pessoas. Onde quer que ele vá, a vida flui.

● O que também é verdade é que este mundo está quebrado. E nós também. A grande história da
Bíblia é que este mundo não é o fim da história, mas que há mais. Considerando que a presença de
Jesus está expulsando as trevas, revertendo a maldição, curando e consertando o que é quebrado ...
um dia toda a terra será preenchida com a glória do Senhor, e haverá nenhum quebrantamento de
que falo. Porque as trevas serão superadas pela luz.
● Isso captura melhor o que Jesus está dizendo aqui.



51 Quando ele chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e
Tiago, e o pai e a mãe da criança. 52 Enquanto isso, todas as pessoas estavam lamentando e
lamentando por ela. “Pare de chorar”, disse Jesus. “Ela não está morta, mas dormindo."
53 Eles riram dele, sabendo que ela estava morta. 54 Mas ele a pegou pela mão e disse: "Minha filha,
levante-se!" Seu espírito voltou e ela imediatamente se levantou. Então Jesus disse a eles para dar a
ela algo para comer. 56 Seus pais ficaram surpresos, mas ele ordenou que não contassem a
ninguém o que havia acontecido.

● “Minha filha, levante-se!”
● Anstasis - Existe outra palavra para "acordar" em grego. Eles não precisavam usar a palavra que é
usada em outros lugares para comunicar uma ressurreição dos mortos.
● E a propósito, como nós ... ressuscitar dos mortos não era normal. Só porque eles são povos
antigos, eles não são burros.
● Mas aqui Jesus diz com efeito “levanta-te”.
● Você não ama Jesus dizendo "vá comer alguma coisa" :)
● “Os pais dela ficaram surpresos”

● Lembra da pergunta? "Quem é esse homem?" bem, eles estão se aproximando da resposta. De
forma descontrolada e inesperada, ele não é apenas "o professor". Ele é alguém muito mais. E ele
chegou em um lugar mais inesperado, em um momento mais inesperado para pessoas que
pareceria rídículo para o criador do universo sair de seu caminho.

“Não conte a ninguém o que aconteceu”.

● Há uma natureza prática para o que Jesus está fazendo aqui. Mas, além disso, ainda mais
indica que ele não precisa de fama humana. Essa não é a sua motivação. É a cura das pessoas.
● Mais uma vez, a mulher para a qual Jesus chamou a atenção. A cura da menina que ele queria
manter em sigilo.

Comunhão - conecte isso ao final da mensagem. Fisicalidade de Deus vindo à terra, e tocar e curar.
Recebemos fisicamente os elementos de comunhão.

Bênção.


