
  

EM TEMPO 

 

 

Viajando de barco, vindo dos lados da Província dos 

Gadarenos (vide Mc. 5: 1 a 20), Jesus cruzou o Mar da Galiléia e aportou 

em Cafarnaum. Esta cidade estava localizada na costa noroeste do mar e 

foi o mais importante centro comercial durante todo o Ministério de Jesus. 

Havia lá, em virtude disso, uma grande concentração de pessoas e logo se 

ajuntou uma multidão que o envolvia, mal tendo Ele, tal era a sua fama, 

tempo de se afastar da embarcação que o trouxera. 
 

Muitos queriam ir ter com Ele, ali mesmo junto da 

margem, tanto era jubilada e disputada a sua presença. Então, um dos 

principais da Sinagoga local, de nome Jairo, vendo-o, jogou-se aos seus 

pés rogando-lhe muito e dizendo: “Minha filha está moribunda; rogo-te 

que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva” (Mc. 5: 23 – 2.ª 

parte). Assim foi com ele Jesus, porém não sem todo aquele povo que lhe 

seguia, apertando-o muito.   
 

E estava certa mulher, em meio àquela turba, que era 

atormentada por um fluxo de sangue havia mais de doze anos. “E que 

havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto 

tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior; Ouvindo falar de 

Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque 

dizia: se tão-somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a 

fonte do seu sangue; e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal” 

(Mc. 5: 26 a 29). 
 

Jesus, sabendo de antemão que de si mesmo saíra 

virtude, voltou-se para o povo perguntando: “Quem tocou em minhas 

vestes?” (Mc. 5: 23 – 2.ª parte). Mas os seus discípulos, confusos, 

indagavam que havia uma multidão em torno Dele, sendo, pois, impossível 

saber quem o tinha tocado. “Então a mulher, que sabia o que lhe tinha 

acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, 

e disse-lhe toda a verdade” (Mc. 5: 33). Jesus então a despediu em paz, 

estando ela completamente curada.   
 

Mas, e a filha de Jairo? “Estando ele ainda falando, 

chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha 



  

está morta; para que enfadas mais o Mestre?” (Mc. 5: 35). Contudo, 

ouvindo Jesus essas palavras, acalmou Jairo e separou alguns poucos 

discípulos, indo todos para a casa onde jazia acamada a menina. Dizia 

Jesus que ela não estava morta, mas apenas dormia. E muitos riam do 

Mestre, zombando Dele.  
 

Jesus, então, mandou que todos saíssem, à exceção de 

Jairo com a sua mulher, e de alguns de seus discípulos. “E, tomando a 

mão da menina, disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te 

digo, levanta-te” (Mc. 5: 41). Logo, a menina, que já tinha mais de doze 

anos, se levantou e andava. E todos se assombraram com muito espanto. 
 

Essa passagem Bíblica é muito preciosa, pois nos mostra 

duas situações de angústia vividas na época do Ministério de Jesus. A 

mulher, com o fluxo de sangue, padecia havia doze anos de uma 

enfermidade; e a menina, de doze anos, morta precocemente, para 

desespero de seus pais e familiares. Para todos que vivenciam a dor parece 

não haver esperança e, diante de certas situações, aparentemente não há 

saída. Mas, nem sempre é assim, ou, ainda, é assim que deve ser. 

 

O sofrimento e a angústia são caminhos de 

aperfeiçoamento, amadurecimento e crescimento, porque conduzem a 

pessoa à reflexão e trazem consigo uma infinidade de ensinamentos. Se 

assim não fosse Deus não diria, dentre outras muitas passagens: “Melhor é 

ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela 

está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração” (Ec. 7: 

2). Por outro lado, a felicidade e a fartura, caminhos de prazer e gozo, nos 

deixam negligentes e preguiçosos (quanto aos cuidados de nossas vidas e 

quanto ao próximo), o que é temerário, pois, se em dose excessiva. Deus 

na Sua infinita sabedoria sabe bem disso e, assim, nos proporciona uma 

vida rica e equilibrada, com um pouco de cada coisa, porque afinal ambas 

as situações (como vierem) nos são necessárias e importantes. 

 

Temos de ter em mente, em primeiro lugar, que somos 

reféns do tempo e que este nada significa para Deus. “Mas, amados, não 

ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos 

como um dia” (I Pe. 3: 8). Deste modo, o que para nós é urgente satisfação, 

de Deus só virá no tempo certo. E se não vier, certamente é o melhor para 



  

nós. Quando Deus diz “NÃO” existe um motivo, que não raras vezes foge à 

nossa compreensão, mas que decerto nos será uma bênção.  

 

A paciência, “de mãos dadas” com a fé, deve ser uma de 

nossas virtudes. “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 

perseverai na oração” (Rm. 12: 12). Não é fácil sofrer qualquer desventura, 

mas a vida é uma “estrada acidentada”, o que nos leva a uma existência 

entremeada de altos e baixos. Só não podemos perder a fé e a esperança 

que nos conduzem por esse Mundo, tal como Jó que se manteve firme: 

“Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a 

terra” (Jó 19: 25).  

 

E quanto a tudo que for definitivo, devemos assimilar o 

agravo ou a dor, depositando nos pés do Senhor todo o nosso sofrimento. 

Isso porque “... decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde 

não tornarei” (Jó 16: 22). Depois de muito ou pouco tempo, tanto faz, seja 

lá o que for que nos incomoda não fará mais diferença. E mesmo que faça, 

mais além estaremos perto de Deus, o que apagará qualquer má lembrança. 

Uma das tantas promessas de Deus se refere ao momento em que 

estaremos no lugar preparado especialmente para nós, após esta temporada 

terrena, e diz: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não 

subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o 

amam” (I Co. 2: 9). Será que diante disso, estando você lá, alguma coisa 

daqui ainda te incomodará?  

 

Portanto, tendo fé e esperança em Deus, nunca será tarde 

para mudar algo ou para que recebamos alguma coisa. Se for promessa de 

Deus então, com muito mais razão devemos esperá-la. Ainda assim, pela 

nossa natureza humana vemos o tempo passar, a nossa paciência diminuir, 

a ansiedade aparecer, mas devemos lembrar também que nosso Redentor 

vive. Isso é mais do que merecemos e almejamos: é mais que suficiente. 

Não se esqueça, também, que “NÃO” para Deus, inúmeras vezes é 

sinônimo de “AMOR”. E para aquele que se põe debaixo da graça do 

Senhor nada mais acontece por mero acaso. Todo e qualquer sofrimento 

(assim como a alegria) “faz parte do jogo”. “E até mesmo os cabelos da 

vossa cabeça estão contados” (Mt. 10: 30).  
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