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    Queridos amigos da Palavra, 

 
  ela era uma jovem mãe. Ela morava na rica cidade portuária de Tiro, onde hoje é o 

Líbano. Segundo a mitologia grega, esta cidade foi o berço da "Europa". Os ancestrais desta 

jovem vieram da Grécia. Ela nunca havia entrado em contato com a fé judaica. Ela era 

considerada uma "pagã" por seus vizinhos judeus. Como tal, muitas vezes ela era chamada de 

"cachorro". Sua vida familiar também não era fácil. Ela tinha uma filha. A vida dela estava difícil. 

Ela havia se retirado, quase não tinha contatos. Ela foi expulsa e considerada "impura" e 

"possuída". Ela estava quase só na cama. 

  
  A jovem mãe já havia tentado muitas coisas. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ele acabara 

de chegar a Tiro. Ele havia caminhado 60 quilômetros do Mar da Galiléia até Tiro. Ele queria 

ficar sozinho alguns dias. Mas sua chegada não ficou escondida. Então a jovem mãe foi até Jesus 

com todas as suas necessidades e pediu-lhe que curasse sua filha. Jesus reagiu negativamente. Ele 

se viu enviado aos judeus, os "filhos da casa de Deus", e não aos gentios. Então ele disse a ela: 

“Não é certo tirar o pão das crianças e jogá-lo nos cachorros!” Mas a jovem mãe perseverou. Ela 

queria ajudar sua filha. Ela sinalizou sua compreensão a Jesus e acrescentou: “Sim, você tem 

razão, Senhor! Mas também para os cachorrinhos debaixo da mesa cai um pouco do pão que as 

crianças comem.” Jesus não esperava essa resposta. A insistência da jovem mãe comoveu-o. Jesus 

decidiu ajudar a filha: "Vá para casa, o demônio deixou a sua filha!" 

 

  Ele tinha passado maus bocados em casa. Seu pai havia deixado a família. Em sua 

angústia, ele encontrou Jesus. Ele parou em várias paróquias da igreja, mas não encontrou nada 

adequado para si mesmo. Então ele se deparou com uma oferta de curso para saber mais sobre 

Jesus. Até então ele era religiosamente “anti-musical”. No entanto, ele havia se inscrito. Ele 

dirigiu até a primeira reunião e foi gentilmente recebido. Ele continuou indo às reuniões. 

Lentamente, ele descobriu o quão perto Jesus era dele. E então chegou o momento em que ele fez 

a Jesus - em segredo - a promessa de querer viver TODO por ele. Esse foi o início da aventura de 

sua vida! Foi bom que ele persistisse - com seu desejo. Fique ligado! Keep in touch! 
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