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Conflitos de um pastor! 

Pr. Harry Tenório 
Batista Gênesis 

 
“Um homem chamado Jairo, chefe da Sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, 
pedindo com muita insistência: A minha filha está morrendo! Venha comigo e 
ponha as mãos sobre ela para que viva! E Jesus foi com ele!”  Mc 5.22-24ª 
 
Introdução 
Hoje o texto bíblico para a mensagem onde Deus falará aos nossos corações fala sobre 
um problema vivenciado na família de um pastor. Jairo era o pastor líder da Sinagoga dos 
Judeus e está com sua filhinha de 12 anos à beira da morte quando desesperado 
encontra Jesus.                                                                             
 
Sem rodeios ou lamentos ele derrama sua dor e angustia de forma objetiva,  jogado aos 
pés de Jesus. Você pode imaginar a dor e a angústia que este homem sentia. Quando 
tinha 10 anos de idade minha mãe engravidou e meu irmão nasceu com uma dificuldade 
na passagem da válvula por onde os alimentos passam. Com poucas semanas foi 
submetido a uma cirurgia e por erro médico a uma segunda de correção da primeira. Foi a 
primeira vez que assisti um a um pai em desespero para salvar a vida de um filho.  Para 
agravar a situação na segunda operação ele tem uma parada cardíaca que produziu falta 
de oxigenação no cérebro do meu irmão. Anos foram necessários para que o meu pai 
perdoasse aquele erro médico. 
 
 Jairo encontra imediata disposição do mestre diante da sua dor. De pronto inicia o trajeto 
na direção da casa do Pastor. 
 
Alguns obstáculos teriam que ser vencidos por Jairo para que a Benção da cura 
ocorresse para sua filha. É na identificação destes obstáculos e no caminho que ele 
percorreu para alcançar a graça necessária que nós encontraremos resposta e ensino 
para as nossas vidas. É no entendimento dos pré-requisitos que foram sendo preenchidos 
por Jairo que nós forneceremos a Jesus a condição necessária para que ele realize nosso 
sonho.  
 
Penso concretamente que a vida de Jairo pode nos fornecer os elementos que nos 
faltavam para que finalmente Jesus tenha condições de realizar nossos sonhos.  
Vamos aprender com a vida e com o dilema deste pastor, mais não sem orar. 
 
 

1) Uma dor considerável 
 
Pastor é um homem que se especializa em receber a carga de problemas dos outros. 
Homem levantado por Deus para condução do rebanho, tem mesmo que viver orando, 
intercedendo e abençoando a vida de muitos. Para isto foi escolhido. Não tem do que 
reclamar! É um privilégio ser pastor. Uma honra sem medida. 
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Jairo era um pastor. Um dos líderes da sinagoga, local de encontro com Deus dos judeus. 
Agora ele tinha um problema, sua filha estava enferma e piorava a cada dia mais. A dor 
era profunda. Como pastor, no entanto, estava acostumado a ver Deus atendendo a 
centenas de suas orações. Quando o problema visitou sua casa, pensava acho que 
minhas orações devem ter prioridade de atendimento no coração de Deus. Sobretudo 
aquelas que tratam das minhas necessidades pessoais.  Afinal sou não sou um pastor? 
Vivo ou não doando minha vida no serviço do Senhor? 
 
Querida irmã, muitos pensam assim como Jairo. Sendo bonzinhos, tendo feito tudo de 
forma certinha, receberei um indulto livramento da fila nas respostas de oração.  
 
Jesus atendeu imediatamente ao pedido de Jairo. Dispôs-se imediatamente a ir a sua 
casa para orar por sua filha. Até correspondeu à sua necessidade. Ele não tem do que 
reclamar aqui. 
 
Porém desejo avisar-lhes que O MESTRE tem reações diferentes quando nossas 
petições chegam ao seu coração. 
 
-Era muito amigo de toda a família de Lázaro, mais dissociou amizade de cura. Ele 
cura sim, não porém apenas com quem tem amizade ou desenvolve relacionamento 
íntimo. Olha como as irmãs mandaram o recado da enfermidade dele a Jesus: “Senhor 
está enfermo a quem amas.”(Jo 11.3) Era um apelo afetivo. Sequer elas chamaram-no 
para vir curá-lo. Havia confiança no coração daquela família. Sua vinda em resposta será 
imediata. Afinal, estavam certos do amor de Jesus por eles. Confiavam na força deste 
amor. Ele também corresponde, porque pelo mesmo correio que trouxe a notícia mandou 
de volta do recado: “Não temam, esta enfermidade não é para morte.” Jesus fez 
questão de deixar registro em sua palavra disto: “Ele amava muito Maria, Marta e 
Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois 
dias onde estava.”(Jo 11.6) Vendo o texto com olhos críticos, aparentava certo desleixo 
a demora do mestre. Agora olhando o produto final acabado, acho que esta é uma história 
muito linda. Ele deu um tempo para que as irmãs confiassem no seu amor. Não chegou a 
tempo de curá-lo, demorou um certo tempo. Mais não tão tarde que não desse para 
resolver o problema. Acho que o sertanejo é quem tem razão: “Deus não tarda, nós é que 
se avexa.” 
-O centurião procura a Jesus buscando uma cura para um servo seu que estava a 
beira da morte em casa(Mt 8.5-6). Jesus se dispõe imediatamente a ir a sua casa para 
curá-lo. Agora, diferente de Jairo, de Maria e de Marta o centurião provoca o coração de 
Jesus dizendo: “Não sou digno de que o Rei entre em minha casa. Sou general de 
um batalhão e tenho soldados sob a minha autoridade. Digo vai e ele vai, digo vem 
e ele vem. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado.”(Mt 8.8) Jesus faz 
questão de dar uma palavra de alento e conforto: “Não encontrei em Israel tamanha fé. 
Vai  teu servo já está curado.” 
-“Não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.” (Mt 13.58)– A 
cidade onde Jesus morava não foi visitada com muitos milagres. As barreiras eram as da 
identidade: “Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Nós não o 
vimos crescer com suas irmãs? Onde arranjou estes poderes miraculosos? De 
onde vem esta sabedoria?”  
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Buscavam razões e entendimentos humanos para sobrenaturalidade de Jesus. Não 
reconhecendo sua divindade, também não receberam suas graças. 
 
Agora hoje o que importa é que o pedido de Jairo começou a ser atendido. Jesus estava 
indo com ele para sua casa. O coração do pastor batia acelerado.  Terei a cura da minha 
filha. 
 

2) Outras necessidades pelo caminho 
 
O experiente Jairo agora tinha pressa. Mais eis que no caminho uma mulher doente à 12 
anos toca em Jesus com fé e ele sente porque dele saiu virtude.  
 
Agora Jesus confronta Jairo. Como pastor muitas vezes foi procurado por uma vida em 
estado de desespero e iniciou o atendimento sem pressa? Quantas vezes, diante do 
desespero de um pai que tinha um filho à beira da morte, foi orar sem amor por aquela 
vida? Jesus mostra a Jairo um lado do pastorado que ele não conhecia. Ele absorve a dor 
de Jairo e diz; “Sim querido Jairo, vou imediatamente orar por sua filha na sua casa. 
Quero aliviar sua dor.” 
   
-Um outro ensino está para se estabelecer. Uma mulher portadora de um câncer 
que durava 12 anos toca anonimamente em Jesus. Creu que apenas diante do 
toque em sua roupa poderia ser curada.  
Que confronto! Os doze anos de câncer daquela mulher, a saga dos exames e hospitais 
por onde passou, as negativas dos médicos, os diagnósticos com conclusão sempre 
muito ruins diziam muito na mente daquele pastor. 
 
A filha de Jairo nascera completamente saudável. Viveu 12 anos com saúde perfeita e 
agora no último mês contraíra uma doença que levaria seu organismo ao completo 
colapso. E o confronto está ali, bem diante dos nossos olhos, só não enxerga quem 
não quer ver. A coincidência da repetição do número 12 dizia muita coisa. Jesus 
estava mostrando a Jairo: 
“Está vendo pastor, dei doze anos de vida saudável a sua filha. Agora enferma a apenas 
alguns dias e você já quer perder a fé? Olhe aqui para esta mulher! São doze anos de 
remédios fortes, são doze anos enfrentando a morte a cada manhã. São doze anos de 
luta pela vida. E veja, ela continua crendo. Completamente isolada no seu dilema e na 
sua dor, guardou a esperança e a fé. Determinou que apenas tocando em minha roupa 
seria curada.” 
Jesus tem virtudes que são liberadas ao simples toque da necessidade?  
 
Ao toque da mulher Jesus para o trajeto. Jairo não fala nada, mais seu semblante revela o 
desespero. Vamos logo Jesus, senão não dá tempo. Minha filha pode morrer. Jesus 
queria ensinar serenidade em tempo de angústia ao coração de Jairo. Se nos 
desesperarmos estaremos revelando nossa falta de confiança e de dependência a Deus. 
 
Alguém tocou de forma especial e Ele quer conhecer melhor esta vida.  
Agora olha o semblante de Jairo sem envolvimento emocional. Vê a angústia daquele pai, 
mais está confrontando, ensinando e o ensino tem que prosseguir para que ao final ele se 
qualifique para ver o milagre acontecendo. 
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Mesmo debaixo da reprimenda dos apóstolos que diziam: “Como com tão grande 
multidão nos oprimindo perguntas quem me tocou?” – Insiste Quero conhecer esta 
pessoa. De mim saiu virtude. 
A mulher que havia recebido a graça, trêmula e envolvida em um misto de alegria e medo 
aparece do meio da multidão. Tremula, voz embargada confessou toda verdade: “Fui eu 
quem te tocou”. Tinha um câncer e disse para mim mesmo, não vou pedir nada a ele. É 
difícil, a multidão é grande! O número de necessitados enorme! Planejei apenas te tocar. 
“Disse no meu coração, se lhe tocar serei curada(Mc 5.28).”  A frágil mulher que 
atravessou aquela multidão e tocou em Jesus nos fornece um outro ensino. Nós não 
precisamos ao menos pedir a Jesus, basta tocá-lo e a unção de Jesus já nos cura. 
 
São muitos os testemunhos de pessoas que entrando em uma igreja saíram curadas 
apenas porque conseguiram tocar em Jesus. Apenas está no local onde Jesus está já 
libera unção necessária para que muitos milagres ocorram. 
 
Jesus estava construindo o valor e o aprendizado da espera no coração de Jairo. 
Moço dizia todo aquele ensino, esta mulher não é pastora. Apenas uma crente comum. 
Mais teve força de esperar 12 anos pela resposta de cura ao seu problema. Doze anos 
após os seus órgãos estavam todos debilitados, mais a sua fé estava INTACTA. Apenas 
algumas horas depois da doença da sua filha e você já desmorona.  
 
Não se inquiete Jairo, aprenda a esperar! Afinal você é um pastor. 
 

3) Como você enfrenta o pior? 
 
Jesus ainda conversava com a mulher, quando chegando um funcionário de Jairo 
informou: “Seu Jairo, não aborreças mais o mestre, a menina já morreu.” (Mc 5.35) 
 
Escuta só aqui; Você também é do tipo de gente que acha que insistir na cura, lutar por 
uma solução é ABORRECER AO MESTRE? 
AH Querido como neste mundo tem gente que não conhecer o coração de Jesus. Não 
falo do Jesus dos quadros, das pinturas, dos livros e dos poemas. Falo do amor de Jesus. 
A maior alegria que Jesus sente é quando encontra um necessitado que lhe toca. Notem 
que ele interrompeu a trajetória para conhecer aquela mulher. 
 
Conheça agora a reação de Jesus diante daquela notícia: 
“Jesus porém, não se importou com aquela notícia. Olhando para Jairo e 
vendo seu semblante completamente caído disse: TROQUE O MEDO PELA 
FÉ!” (MC 5.36) 
 
Há um hino que cantamos aqui que diz: “Toda vez que a nossa fé é provada, você me dá 
a chance de crescer um pouco mais. Andando pelas montanhas e vales, desertos e 
mares... que eles me levam para perto de ti”.  
 
É isto, a fé provada tem que nos levar para mais perto de Deus. Esta deve ser a reação 
de quem enfrenta o pior, trocar medo por fé. 
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4) Finalmente o Mestre chega a casa de Jairo 
 
Um último ensino está para ser estabelecido neste episódio de Jairo. Havia muito choro e 
confusão dentro da casa do pastor. Também pudera, pois o cadáver ali estendido era o 
da filha de um líder. Uma grande multidão de pessoas estava ali.  
 
Jesus chega como quem tivesse desinformado: “Por que tanto choro e confusão? A 
menina não está morta! Começaram a  ironizar de Jesus.”(Mc 5.40) 
 
Solicita a todos que saiam da casa. Ficam lá apenas três discípulos e os pais da 
menina.  
Que extraordinário! Talvez você me indague; que há de extraordinário nisto pastor?  
 
É que Jesus esvazia a casa e só deixa que fiquem lá aqueles que Crêem nele. Não foi 
sempre assim.  
 
1 – Basta se aproximar de Jesus para ser abençoado 
Só um toque bastou àquela mulher. São incontáveis os favores recebidos de Deus sem 
formular pedido algum. Quando nós temos Jesus por perto nós corremos o risco 
constante de sermos abençoados por Jesus. “Aquele que vier a mim jamais o lançarei 
fora.” 
2 – Jesus é quem escolhe a hora, a maneira e o modo como vai operar seu milagre 
em nossa vida. 
Jairo estava sendo confrontado após anos de ministério contra o seu desespero. Apenas 
algumas horas de sofrimento de uma filha de doze anos e já estava desesperado. Jesus 
mostrou uma mulher sofredora. Câncer à 12 anos, mais a fé intacta. 
Muitas vezes nós temos a sensação que Deus está se demorando demais. Lembro do 
pastor Juvenal que dizia: “Deus não tarda, nóis é que se avexa.” Mesmo que  você 
entenda, louve a ele na espera. Davi disse: “Esperei com paciência no Senhor e ele 
se inclinou e ouvir o meu clamor”. 
Quando ele chega resgata o tempo perdido. 
A vida com Cristo é assim: É UMA ESPERANÇA SEM FIM. SEM ELE É O FIM DA 
ESPERANÇA. 
3 – Ninguém que se envolve na obra do Senhor deve fazê-lo sem amor. 
Jesus permitiu que aquele problema no ministério de Jairo fosse maior que qualquer 
outro. Porque era um problema que mexia com seus sentimentos, que confrontava sua 
razão, eficácia d sua fé, a delicadeza dos seus atendimentos pastorais.  Jairo agora 
aprendeu com Jesus a se envolver com amor. 
4 – Jesus escolhe às suas testemunhas para que possam ver e testemunhar suas 
maravilhas. 
Vamos terminar esta mensagem guardando viva a imagem do que Jesus fez dentro 
daquela casa. Jesus sobe ao quarto bem arrumado onde a menina jazia morta. Pega 
naquela mãozinha fria e acaricia. Sente a dor dos pais. 
 
Apenas os três discípulos e os pais acompanham Jesus. Eles crêem no milagre da 
ressurreição. Crendo ou não Deus sempre estará fazendo milagres. Porém só veremos 
que é Deus fazendo se estivermos com a nossa fé e sensibilidade em estado de entrega 
a Deus. 
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Baixinho sussurra para não assustar: “TALITA CUMI!” (ISTO QUE DIZER, MENINA 
LEVANTE-SE!) MC 5.41 
 
No mesmo instante a menina se levantou e todos ficaram maravilhados! 
Os que não creram ficaram de fora. Que privilégio irmãos. Sermos convidados por Jesus 
para ver os seus milagres. 


