



Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reu-
niu-se grande multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. Chegou então um dos chefes 
da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A 
minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». Jesus foi com 
ele, seguido por grande multidão, que O apertava de todos os lados. Entretanto, vieram dizer 
da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o 
Mestre?» Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: «Não temas; basta 
que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, 
irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande 
alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: «Porquê todo este 
alarido e tantas lamentações? A menina não morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, 
depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que 
vinham com Ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talitha 
Kum», que significa: «Menina: levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, 
pois já tinha doze anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insisten-
temente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. 

“Levanta-te". Este imperativo do Evangelho deste dia é dinâmico e traduz perfeitamente este louco desejo 
de Deus em ver o homem vivo, o seu amor incondicional pela vida. "Adormecida", no "sono da morte”, um 
estado do qual Deus nos quer fazer sair, um estado do qual Jesus nos salva. "Eu te ordeno: levanta-te". A 
palavra evoca a ressurreição, o novo surgir da vida, o amor divino que nos coloca de pé. Jesus pede ao pai 
da jovem apenas uma coisa: "basta que tenhas fé". E quanto a nós, cremos verdadeiramente? | site dos Dehonianos 
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Jesus diz: “Talitha kûm. Menina, levanta-te!”. Ele só a pode ajudar, a ampará-la, mas é 
ela, só ela, que se pode reerguer: “Levanta-te!” E a menina levanta-se e começa a caminhar. 
A cada um de nós, seja qual for a porção de dor que tenhamos dentro, a porção de morte que 
nos habite, a cada um Jesus repete: talitha kûm. Em cada um de nós, de qualquer idade, há 
uma vida sempre jovem, e a essa vida o Mestre repete: talitha kûm; jovem vida, resssuscita, 
retoma a fé, a coragem, a luta, a busca, o dom.  
Há que ouvir estas palavras de Jesus depois de cada dilaceração infligida pela vida, a cada 
despertar. Ali, onde o homem se detém, Deus continua a fazer repartir, ali onde a vida 
adormece, a sua palavra desperta. Para Jesus, ninguém está morto para sempre: já que és 
criatura sã e sem veneno, levanta-te! E repete a cada criatura, a cada flor, a cada homem e 
mulher, a benção daquelas palavras antigas: talitha kûm; jovem vida, revive, ressurge, 
resplandece. | Marina Marcolini 
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