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medo na doença

Como é que reagimos quando 
sentimos medo na nossa vida?

Existe atualmente algo que está 
a provocar medo na tua vida?

Até que ponto viver com medo 
é uma demonstração de falta 
de fé?

Como é que concilias os teus 
medos com a tua fé em Jesus?

Passagem base: Marcos 5.21-43 

“A tua fé te salvou, vai em paz.”  Marcos 5.34

Será que podemos evitar sentir medo na nossa vida? Existe 
um tipo de medo que pode ser bom. O medo bom é uma 
reação natural e fisiológica do nosso organismo e que nos 
autoprotege de muitas situações. Mas existe outro medo 
que pode ser mau. É o medo que revela falta de confiança 
em Deus e no seu cuidado que ele promete ter para con-
nosco. O medo pode chegar à nossa vida, provocado por 
uma notícia de um diagnóstico de uma doença que nos afe-
ta ou afeta a vida de alguém que amamos muito. Ao olhar 

Pr. João Ribeiro

para o Evangelho de Marcos, encontramos a história de um homem chamado Jairo, chefe da Sinago-
ga, que procura Jesus, prostrando-se aos seus pés com um pedido. A sua filha de doze anos estava 
muito doente e Jairo queria que Jesus fosse até a sua casa para tocar e curar a menina. Entretanto 
no meio do caminho para cada de Jairo, uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos vem pelo 
meio da multidão e toca com fé nas vestes de Jesus. Este percebe que tinha havido um milagre e 
que dele tinha saído poder. Aquela mulher queria ficar no anonimato entre a multidão, pois a doen-
ça que ela tinha a impossibilitava de tocar nas pessoas e de ter uma vida social. Mas Jesus pergunta 
quem tinha tocado nele, pois queria tornar a fé daquela mulher pública, restaurar-lhe a dignidade e 
declarar-lhe o maior milagre que tinha acontecido, a sua salvação. “Filha a tua fé te salvou, vai em 
paz”. Não tinha sido o toque, mas a fé com que ela procurou Jesus foi o diferencial que curou o seu 
corpo e salvou a sua alma. Entretanto parece que Jesus tinha deixado para segundo plano o pedido 
de Jairo, quando chega a notícia que a filha de Jairo já tinha morrido. Jairo é encorajado a desistir 
e não deveria incomodar mais Jesus. Jairo fica desesperado e descrente, porém, é o próprio Jesus 
que sustenta a sua fé e lhe diz, “Jairo não temas, crê somente”. Jesus segue o caminho para casa de 
Jairo, onde encontra a menina morta no seu quarto. Jesus aproxima-se dela e lhe diz “Talita kumi” 
que significa: “Menina levanta-te”. Naquele preciso momento a menina volta à vida, para espanto 
de todos e para a alegria de Jairo e da mãe da menina. Jesus é o único que tem poder para curar, 
mas sobretudo para dar vida eterna a todos os que creem nele. A doença e o medo podem chegar 
a nossa vida, quando menos esperamos, mas nesse momento devemos fazer como Jairo e a mulher 
anónima, procurar Jesus com fé. Jesus é o Deus que gosta de ser “incomodado” por pessoas com 
fé. Ele é o Deus que chega sempre no tempo certo de derramar a sua graça, misericórdia e perdão 
sobre as vidas daqueles que tem fé.



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pelos Cultos e reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Por 8 anos de pastorado do Pr Rui Sabino na nossa Igreja. 
Pela Campanha Juntos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online.

Campanha Famílias que Oram por Famílias  

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Sabedoria para as autoridades 
   - Profissionais de saúde 
   - Doentes 
   - Vacinação. 
Pelos nossos pastores e liderança. 
EVM, CBP, novo semestre no Seminário a partir de dia 18. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Assembleia Geral
Dia 20 de Fevereiro às 15h30 teremos 
Assembleia Geral da Igreja, via Zoom, para 
apresentação de relatórios do ano de 2020 e 
Planos para 2021. 
É importante a participação de todos os 
membros da Igreja. 

Encontro de Mulheres
No dia 27 de Fevereiro pelas 16h acontecerá, 
via Zoom, o Encontro de Mulheres sob tema 
“Nutrindo a Esperança”.
Não perca!

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

