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Depois da cura do empregado do oficial romano, Jesus dirigiu-se a uma cidade 

chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta 

da cidade, viram que estava saindo um enterro. Era um jovem, filho único de uma 

senhora viúva. Muita gente da cidade acompanhava o enterro. Vendo-a, Jesus movido 

de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chore! E aproximando-se, tocou no caixão.  

Os que o levavam pararam. Então Jesus disse: Moço, eu te ordeno, levante-se. O jovem 

falecido sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios 

de admiração e glorificavam a Deus dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus 

voltou os olhos para seu povo. A notícia deste fato correu por toda a Judéia e por toda 

aquela região. 

1- Leitura 

Estando na Judéia, indo à cidade de Naim, como sempre, Jesus acompanhado de 

seus discípulos, era seguido de uma multidão de pessoas. À porta cidade estava saindo 

um enterro. Um jovem, filho único de uma senhora viúva tinha morrido. Jesus teve pena 

da senhora: havia perdido o marido e agora seu único filho. (Era um desamparo total 

para ela e diante da sociedade). Devia ser conhecida e querida porque muita gente 

acompanhava o enterro. Diante desta mãe tão aflita, Jesus, antes de mais nada a consola: 

Não chore ! E em seguida, Jesus fez parar as pessoas que carregavam o caixão, e toca 

nele (gesto não permitido em geral pelos costumes!). As pessoas se espantaram e 

aguardavam o que seguiria. E então dirige sua palavra poderosa e divina ao rapaz 

falecido: Jovem, eu te ordeno: levante-se! O jovem que estava morto, levanta-se e 

começa a falar.  Podemos imaginar o espanto de todos e a alegria daquela mãe. Logo, 

logo as pessoas começam a louvar a Deus: Um grande profeta apareceu no meio de nós. 

Deus está visitando seu povo. E esta notícia foi se espalhando por toda a parte. 

 Por onde caminhava Jesus e quem o acompanhava? 

 O que encontrou e onde? 

 Que palavra dirigiu à senhora que chorava?  

 Que pediu a quem acompanhava a senhora? 

 Que ordem deu então e a quem? O que aconteceu então? 

 Qual a reação do povo que estava por ali? 

 

2 - MEDITAÇÃO 

Jesus era sensível com as pessoas, entendia-as e o momento em que estavam 

vivendo. Mostrava sempre a misericórdia do Pai. O apóstolo Paulo lembra que Ele o 

ressuscitou de perseguidor dos cristãos para transformá-lo em apóstolo. O profeta Elias 

também ressuscitou o filho da viúva que o ajudara com o alimento. Se alimentamos 

nossa fé pela Palavra de Deus, encontramos razões fortes para confiar mais em Deus, 

mesmo em situações sem solução. Deus pede confiar nele, aceitar o que ele julgar o 

melhor para nossa vida.  

 Quando estou diante das pessoas como as vejo? Que penso delas? 

 Sou capaz de entender sua situação e as atendo como posso? 

 Se alguém precisa de mim, penso mais como eu vou resolver ou busco também 

em Deus luz e força para ajudá-la?  

 Com a Palavra de Deus e minhas orações sou sensível em servir os outros?  

 

 

 



3- ORAÇÃO 

Jesus hoje dirige-se às nossas cidades, às nossas vidas. Pede caminhar com Ele 

até pessoas e situações que aguardam palavra de esperança, gesto de amor. As 

expressões de hoje: ‘viu-a’, ‘compadeceu-Se’, ‘aproximou-Se’, ‘falou-Lhe’, ‘tocou’, 

‘ordeno-te’ mostram: o amor divino que chega a cada pessoa, a cada coração. ‘Deus 

visitou o seu povo’. Jesus comunica a Sua Palavra, realiza o Seu Reino, oferecendo a 

Vida!  Diante deste cenário de morte ‘pararam’; diante do encontro com Jesus é 

‘obrigatório’ mudar de sentido. Não quero passar indiferente diante destes sinais, nem 

também esquecer o dom da salvação que Deus a todos oferece em Cristo.    

Senhor, me chamas a seguir-Te em tua missão do amor do Pai que sempre dá 

uma nova oportunidade. Ensina-me a proclamar o Teu Amor e a Tua Vida àqueles que 

esperam o anúncio amigo e coerente de que és Vida, és Caminho, és Verdade!  

     

4 - CONTEMPLAÇÃO 

Também são para mim estas palavras de Jesus. Levantar-me e recomeçar a vida 

é desafio que me são confiados. Levantar-me, comunicar, relacionar-me com as pessoas 

e com Deus, é o caminho da ressurreição; é o caminho da Vida que Jesus nos comunica. 

Só Ele é o autor deste processo de salvação. 

Senhor, coloco-me diante de Ti com todos os sinais de morte que resultam da 

minha falta de fé, esperança e amor! São as marcas da dureza da minha mente e 

coração, do meu pecado!  

Acredito que, mesmo assim, me olhas com a ternura da Tua compaixão, me falas 

com a doçura da Tua Palavra, Te aproximas com o abraço do Teu perdão e me tocas 

profundamente com a proposta de uma Vida nova! Senhor, diante de um Deus assim, só 

posso parar, acreditar e recomeçar! 

 

5 - AÇÃO  

Proposta pessoal 

Com a minha presença e a palavra amiga quero ser, profeta da Vida e do Amor de Deus. 

Vou tentar ser mensageiro da Salvação de Jesus para que através dos meios ou redes de 

comunicação ela chegue a mais pessoas. 

Proposta comunitária 

Nas pessoas que se encontrarem comigo ao longo deste dia vou ‘ver’ e acolher a 

proximidade de Jesus que delas, se compadece e se aproxima, com uma mensagem de 

Vida. 
 


