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“Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga... prostrou-se aos seus pés [de Jesus] e lhe implorou
insistentemente: ‘Minha filhinha está morrendo! Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada
e viva’” (Marcos 5:22-23).
Quando este dirigente, Jairo, se achegou a Jesus, ele estava declarando a sua fé: “Senhor, tudo o que a minha
filha precisa é de ti. O Senhor tem todo o poder para livrá-la da morte!” Jairo representa parte dos cristãos.
Sabemos que Cristo é a nossa única esperança e, em tempos de crise, nos achegamos a ele, nos rendemos aos
seus pés e buscamos a sua misericórdia e ajuda. Ao responder a fé de Jairo, “Jesus foi com ele” (versículo 24).
Ao mesmo tempo que o seu coração estava cheio de esperança, Jairo também foi atingido por um terrível
pensamento: “E se for tarde demais? É maravilhoso ter Jesus ao meu lado, mas precisamos de tempo.
Precisamos de Jesus e de tempo!” Provavelmente, as pessoas ao redor disseram a si mesmos: “Jesus é um
grande médico, mas ele precisa apressar-se – ela pode morrer a qualquer momento.” E o que aconteceu? A
garotinha morreu!
Por que Jesus permitiu que o tempo acabasse? Porque ele queria que os seus seguidores tivessem fé em seu
poder para a ressurreição – fé que vai além do desespero, além da morte! “Chegaram algumas pessoas da casa
de Jairo, o dirigente da sinagoga. ‘Sua filha morreu’, disseram eles. ‘Não precisa mais incomodar o mestre’”
(Marcos 5:35). E Jesus disse imediatamente: “Não tenha medo; tão-somente creia” (Marcos 5:36).
Jesus nunca desiste diante da morte! Andando em direção à terrível cena de confusão, dúvida e medo, ele
proclamou palavras de vida: “Menina, eu lhe ordeno, levante-se” (Marcos 5:41).
Você está passando por grande comoção e agitação em sua vida? Tristeza? Confusão? Opressão? Isto pode ser
resultado da falta de fé de que Jesus pode ressuscitar o morto. Creia que Jesus sabe o que está fazendo; ele tem
um plano de vida para você, portanto, não desista. Jesus operará um milagre se você confiar na sua Palavra.
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