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 «Não temas; basta que tenhas fé»…………» 

Estas acções situam-se no curso 

de uma viagem: para ir à terra 

dos Gerasenos, é necessário 

atravessar o  lago e, durante a 

travessia; 

1.Jesus acalma  

a tempestade; na outra margem, 

em terra pagã;  

2.Jesus cura o possesso;  

3. ….depois Jesus volta a terra 

Judaica e cura a hemorroissa  

4……e cura a filha de Jairo. 

Estes quatro 

acontecimentos 

locais, encerram   

uma catequese 

dirigida aos 

discípulos, pois  

em todos estes 

episódios nos 

momentos 

principais, só eles 

estão presentes; 

1.Mc 4,38 

2.Mc 5,8 

3.Mc 5,25 

4.Mc 5, 41 
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 «Não temas; basta que tenhas fé»…………» 

- O Reino de Deus é a vida. Jesus percorre o país 

para o anunciar e o estabelecer.Ele fala e age. A 

sua fama espalha-se, porque uma força brota 

d’Ele, é a força da ressurreição, o Espírito de vida.  

 

-“Sê curada”. O imperativo deJesus tem algo de 

afectuoso para com esta mulher,restaurada na sua 

dignidade, restabelecida na sociedade que excluía 

o seu mal. Este “sê curada” aparece também como 

uma constatação: é a sua fé que a salvou, e Jesus 

alegra-Se por isso. A cura é consequência da fé, 

que é sempre fonte de vida e de felicidade. 

 



XII Domingo Tempo Comum-Ano B 

Mensagem (Cont): 

3 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

EVANGELHO – 5,21-43 

 «Não temas; basta que tenhas fé»…………» 

-“Levanta-te”. Este segundo 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”. 
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 As multidões reúnem-se à tua volta porque, 

talvez inconscientemente, encontraram em Ti a 

verdadeira fonte de vida. A mulher, 

humanamente incurável: ousou violar a lei que a 

proibia de tocar alguém. Ela quer ser curada a 

todo o custo. Ao tocar as tuas vestes, é a fonte 

da vida que ela atinge. Desde então, está 

curada.. Viras-Te para ela: queres fazê-la 

progredir na sua fé. Ela, que esperava uma cura 

corporal encontra em Ti a Salvação, a Vida em 

plenitude. 

 

Para Ti, Senhor, a multidão não é uma massa 

anónimaa quem se dirige uma mensagem 

impessoal… 
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