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Mulher, sua fé é 

grande!         (Mt 15,28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________________            
Não desista! 

Don’t give up! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  como uma estudante que veio de um país pobre, ela teve experiências difíceis com as au-

toridades de imigração várias vezes. Ela havia sido rejeitada friamente várias vezes por falta de 

documentos. Sempre foi uma „Via Sacra“ para ela ter seu visto de estudante estendido por um ano. 

E desta vez, também, algo parecia estar faltando. Ela foi rejeitada friamente - com um olhar de 

desprezo por causa de seu país de origem. Ela saiu do prédio chorando. Mas ela não tinha enten-

dido o que realmente estava faltando. Seu lema de vida veio à mente: “Não desista! Não desista! 

”Ela juntou toda a sua coragem e voltou para o prédio. Desta vez a funcionária foi mais simpática 

e descobriu-se que a jovem já possuía todos os documentos de que precisava. 

 

A mesma coisa aconteceu com uma jovem mãe cananéia cuja filha havia ficado gravemente 

doente. Ela precisava de ajuda. A jovem tinha ouvido falar de Jesus. Ela foi até ele e em toda a sua 

angústia e desespero gritou por ajuda. Jesus reagiu duramente e com desdém porque inicialmente 

só se importava com seu povo judeu. Disse à jovem mãe: “Não é certo tirar o pão das crianças e 

jogá-lo nos cachorros!” Mas a jovem mulher - aos olhos de Jesus - pagã não se intimidou. Ela não 

desistiu. Ela pegou as palavras de Jesus e disse-lhe: “Sim, tens razão, Senhor. Mas até os cães 

ficam com os restos de pão que caem da mesa do dono.”(Mt 15,27) Esta fé, que não desiste e 

persiste, tocou tanto Jesus que ele disse: “Mulher, a tua fé é grande! O que você quiser deve acon-

tecer!”A filha foi curada. 

 

Freqüentemente, é preciso lutar pela vida. Muito não vem automaticamente para nós. É 

preciso compromisso e paciência. Quem não desiste, mesmo nas dificuldades, mostra uma força 

espiritual que toca o coração e o põe em movimento. Aqueles que persistem em dar uma chance 

real à paz - em seus próprios corações e na vida cotidiana. Não desista! - Don’t give up! 
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