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Tapando os ouvidos 

Pr. Harry Tenório 
 
"Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande 
multidão; e ele estava junto do mar. 
Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, 
vendo-o, prostrou-se a seus pése insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha 
está à morte; vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. 
Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Falava ele ainda, 
quando chegaram alguns da casa de Jairo, e o chamando reservadamente 
disseram: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre! Mas 
Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, 
crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão 
Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu 
Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito.  Ao entrar, 
lhes disse: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está 
morta, mas dorme. 
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. Tomando-a pela 
mão, disse: Talitá cumi!, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te! 
Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar; pois tinha doze anos. 
Então, ficaram todos sobremaneira admirados.  Mas Jesus ordenou-lhes 
expressamente que ninguém o soubesse; e mandou que dessem de comer à 
menina. 
  
  
1) Qual o problema de Jairo? 
  
1.1  - Sou capaz de imaginar que de forma inteligente 100% da platéia de 
crentes aqui consigam distinguir a causa do problema de Jairo: Ele tinha uma 
filha moribunda. 
1.2  - Sendo ainda um pouco mais insistente na pergunta, sou capaz de 
imaginar que 50% dos adoradores de Jesus aqui presentes consigam identificar 
que foi a falta de tempo. Não deu tempo para o Mestre chegar a casa do pastor 
líder da sinagoga e encontrar sua filha com vida. 
1.3  - Os mais criticos acusariam a mulher com um câncer no útero que 
interrompeu a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Foi ela a culpada.  
  
Matéria do dia seguinte na Gazeta de Jerusalém: Morre a filha de 
um importante religioso. Jairo, chefe da sinagoga, gozava de tanto prestígio 
entre a população que até Jesus de Nazaré, o que diz ser o próprio filho de 
Deus, compareceu ao funeral. 
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2) O problema de Jairo não eram estes. 
  
O problema de Jairo não era a ENFERMIDADE DA FILHA. Isto foi o que levou o 
sacerdote a ter uma experiência mais próxima do mestre. 
O problema de Jairo não foi afalta de tempo. Daria tempo para Jesus resolver 
qualquer problema mesmo que já pareça tarde. 
O problema de Jairo também nãi era a mulher cancerosa. Aquela parada 
estratégica deveria servir até para aumentar a fé de Jairo. 
  
2.1 - Palavras são o alimento da alma e os ouvidos a boca que os degusta. 
2.2 - Jairo ouviu uma palavra: Sua filha morreu. 
2.3 - Os que vieram da sua casa com aquela palavra de morte eram o 
verdadeiro problema. Por uma fração de segundos o mundo de Jairo 
desmoronou. Sua fé foi desestruturada. 
  
3) Jesus rapidamente identifica a operação malévola de satanás 
atuando através da informação recebida por Jairo. 
  
3.1 - Tape os ouvidos para esta notícia, afirma urgentemente Jesus. 
4.2 - Creia somente! É apenas isto que é exigido ao que vai receber o milagre. 


