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EVANGELHO
 

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM
EVANGELHO Mc 5, 21-43 ou Mc 5, 21-24. 35b-43

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos

Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado 
de barco para a outra margem do lago, reuniu-se 
uma 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. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de 
sangue havia doze anos, que sofrera muito nas mãos 
de vários médicos e gastara todos os seus bens, 
sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava 
cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio 
por entre a multidão e tocou-Lhe por detrás no 
manto, dizendo consigo: «Se eu, ao menos, tocar 
nas suas vestes, ficarei curada». No mesmo instante 
estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo 
que estava curada da doença. Jesus notou logo 
que saíra uma força de Si mesmo. Voltou-Se para 
a multidão e perguntou: «Quem tocou nas minhas 
vestes?». Os discípulos responderam-Lhe: «Vês a 
multidão que Te aperta e perguntas: ‘Quem Me 
tocou?’». Mas Jesus olhou em volta, para ver quem 
O tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por 
saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-
se diante de Jesus e disse-Lhe a verdade. Jesus 
respondeu-lhe: «Minha filha, a tua fé te salvou». 
Ainda Ele falava, quando 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: «Talita Kum», que significa: «Menina, Eu te 
ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente 
e começou a andar, pois já tinha doze anos. Ficaram 
todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes 
insistentemente que ninguém soubesse do caso e 
mandou dar de comer à menina.

Palavra da Salvação

MEDITAÇÃO
A FÉ LEVA-NOS A JESUS

No Seu ministério Jesus mostrou, sem dúvida, 
que Ele é a fonte da vida e que o projeto do Pai 
para a Humanidade é a vida plena através da 
escuta e obediência à Palavra. Este texto de Marcos 
apresenta-nos dois episódios que se entrelaçam, 
aparentemente distintos um do outro, mas que 

d e  a l g u m a 
f o r m a  s e 
completam um 
ao outro: a cura 
(ressurreição) 
da f i lha do 
Jairo, um dos 
c h e f e s  d a 
sinagoga e a 
mulher  que 

sofria de uma hemorragia. São Marcos procura 
ajudar os cristãos a descobrir quem é Jesus. A 
mulher com a hemorragia perdia sangue há doze 
anos, sendo isso uma forma de perder a vida. Ela 
tocou o manto de Jesus, com a certeza de que 
estava a encontrar o Salvador. Era a sua vez e sua 
vida era saudável.

Ambos os milagres ensinam que enquanto Cristo 
procura salvar cada um de nós e dar a vida, devemos 
na nossa vez aceitar e caminhar à luz da fé. Nos dois 
episódios mencionados, sobressai que é a fé que O 
move a manifestar o Seu poder: Na cura da mulher 
com o fluxo de sangue, ela disse consigo mesma «se 
eu, ao menos, tocar nas Suas vestes, ficarei curada»; 
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e, na ressurreição da filha do Jairo, afirma-se «a 
minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, 
para que se salve e viva». Depois vem a resposta 
de Jesus a cada um deles: «Não temas; basta que 
tenhas fé» e «Minha filha, a tua fé te salvou». 

Jesus revela-Se a todos e para fazer uma experiência 
frutuosa com Ele, devemos abrir o nosso coração e 
viver pela fé. A mulher teve que esperar por doze 
anos para receber a sua cura e Jairo também teve 
que caminhar ao encontro de Jesus para pedir 
a favor da filha. Nestes exemplos reforça-se a 
perseverança e a confiança com que vivemos a 
nossa fé. Temos que esperar com paciência até Deus 
realizar o Seu projeto na nossa vida. Jesus é a fonte 
da cura, do perdão, da reconciliação e da esperança. 
Ele faz-nos entender que as nossas lágrimas de 
dor e de tristeza podem sempre transformar-se 
em lágrimas de amor.

Além disso, o Evangelho apresenta-nos o amor 
paterno e materno de Deus para a Humanidade. 
O Senhor quer as pessoas vivas e livres de tudo o 
que as oprime e marginaliza. Dito de outra forma, 
os marginalizados, os pobres e os carenciados 
também pertencem a Deus e são filhos Dele. A 
mulher carregava em si as rigorosas normas da lei 
e pertencia aos desprezados devido à sua condição 
de enferma.

Pistas de Reflexão

• A exemplo da mulher que sofria de hemorragia 
e que esperou doze anos para receber a cura, será 
que tenho paciência para esperar que Deus atue, 
ou desejo que tudo seja feito “à pressa”. 

• Acredito, verdadeiramente, que Deus atua na 
nossa vida ou sou daqueles que se riem, mostrando 
falta de fé?

Votos de um santo domingo para todos!

Pe. Andrew Prince, C.S.Sp

TEMÁTICA
INTRODUÇÃO À CARTA AOS GÁLATAS

Hoje começamos um novo ciclo de catequeses, desta vez 
sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. Nesta carta, o 
Apóstolo faz diversas alusões biográficas que nos permitem 
conhecer a sua conversão e a decisão de colocar a sua 
vida a serviço de Jesus Cristo. Ele trata também temas 
importantes para a fé e extremamente atuais, como a 
liberdade, a graça e o viver cristão. O primeiro ponto 
que emerge da carta é a grande obra evangelizadora 
realizada pelo Apóstolo naquela região, onde fundou 
diversas pequenas comunidades cristãs. Igualmente digno 
de nota é a preocupação pastoral de Paulo que percebe 
o grande perigo que representava a influência de alguns 

cristãos provenientes do judaísmo para o crescimento 
na fé destas comunidades. De fato, estes adversários de 
Paulo sustentavam que os pagãos deveriam submeter-
se à circuncisão e à lei mosaica e que ele não era um 
verdadeiro apóstolo e, portanto, não possuía autoridade 
para pregar o Evangelho. Não faltam, também em nossos 
dias, pregadores que se proclamem como detentores 
da verdade, afirmando que o verdadeiro cristianismo é 
o que praticam, muitas vezes identificado com formas 
do passado. Nos fará bem compreender que o caminho 
indicado pelo Apóstolo Paulo na carta aos Gálatas é o da 
liberdade, do anúncio realizado através da humildade e 
da fraternidade.
Papa Francisco, Audiência Geral, Vaticano, 23 de junho de 2021.

PROMESSAS AGRUP. 597 - TIRES

O agrupamento de escuteiros da Paróquia realiza 
este domingo as suas promessas perante o altar, 
diante dos irmãos escuteiros e na presença da 
comunidade cristã.

Toda a comunidade paroquial alegra-se por este 
momento e faz votos para que o Agrupamento 597 
-  Tires continue a sua missão escutista, fomentando 
o crescimento e a alegria dos Lobitos, o gosto pelo 
desconhecido dos Exploradores, o entusiasmo 
dos Pioneiros e a procura de novos rumos dos 
Caminheiros.

SUBSCREVA A NEWSLETTER DA PARÓQUIA EM WWW.PAROQUIADETIRES.ORG

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS
• Precisamos de um voluntário, com conhecimentos 
de informática, para ajudar na área da Justiça e a 
Paz ( Banco Alimentar). Quem estiver interessado 
pode falar com o Pároco. 

• Documento final da caminhada sinodal de Lisboa 
(2014-2021) já se encontra no site da Paróquia e 
aconselho à vossa leitura e meditação.

• Abertura da Igreja para a oração pessoal: 

 2ª e 3ª feiras: das 16h às 18h

 4ª, 5ª e 6ª feiras: das 16h às 18h30.  

Convido-vos para estes momentos.


