
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA: UMA FAMÍLIA QUE VIU UM MILAGREAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA: UMA FAMÍLIA QUE VIU UM MILAGRE

Base bíblica:Base bíblica: Marcos 5.22-24,35-43; Lucas 1.37; Atos 16.31  Marcos 5.22-24,35-43; Lucas 1.37; Atos 16.31 

Objetivo:Objetivo: As crianças aprenderão que devem crer em Deus, mesmo quando a família As crianças aprenderão que devem crer em Deus, mesmo quando a família

delas passa por dificuldades. delas passa por dificuldades. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

“Não temas, crê somente.”“Não temas, crê somente.”

Jairo era um dos anciãos da sinagoga de Cafarnaum, ocasionalmente frequentada porJairo era um dos anciãos da sinagoga de Cafarnaum, ocasionalmente frequentada por

Jesus. Suas responsabilidades eram social e religiosamente importantes, incluindo não sóJesus. Suas responsabilidades eram social e religiosamente importantes, incluindo não só

a conservação do edifício, mas também a condução do serviço na sinagoga. a conservação do edifício, mas também a condução do serviço na sinagoga. 

Interessante  perceber  que  alguém  com  essas  responsabilidades  não  hesitou  em  seInteressante  perceber  que  alguém  com  essas  responsabilidades  não  hesitou  em  se

prostrar diante de Cristo e insistir com Ele que fosse à sua casa e realizasse um milagre.prostrar diante de Cristo e insistir com Ele que fosse à sua casa e realizasse um milagre.

O percurso até a casa de Jairo foi cheio de surpresas. No caminho, Jesus parou e curouO percurso até a casa de Jairo foi cheio de surpresas. No caminho, Jesus parou e curou

uma mulher. Continuando no caminho, Jairo recebeu a má notícia: uma mulher. Continuando no caminho, Jairo recebeu a má notícia: “Tua filha já morreu”“Tua filha já morreu”..

Ainda, no caminho, questionaram a fé de Jairo: “porque ainda incomodas o Mestre?”Ainda, no caminho, questionaram a fé de Jairo: “porque ainda incomodas o Mestre?” ..

Quantas coisas podem acontecer no caminho! Mas Jesus diz: Quantas coisas podem acontecer no caminho! Mas Jesus diz: “Não temas, crê somente”“Não temas, crê somente”

-literalmente quer dizer continue crendo. Não há limites, diz Cristo, para o que pode fazer-literalmente quer dizer continue crendo. Não há limites, diz Cristo, para o que pode fazer

a fé no poder de Deus. a fé no poder de Deus. 

Não importa o que aconteça na sua caminhada para o céu, creia e continue crendo, poisNão importa o que aconteça na sua caminhada para o céu, creia e continue crendo, pois

nesse  caminho  você  poderá  presenciar  um  milagre  do  qual  somente  aqueles  quenesse  caminho  você  poderá  presenciar  um  milagre  do  qual  somente  aqueles  que

verdadeiramente acreditam poderão ver. “verdadeiramente acreditam poderão ver. “E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandadoE riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado

sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde elasair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela

estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi!, que quer dizer: Menina, eu te mando,estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi!, que quer dizer: Menina, eu te mando,

levanta-te!” (Mc 5.40-41). levanta-te!” (Mc 5.40-41). 

Leitura da Bíblia: Lucas 1.37 Leitura da Bíblia: Lucas 1.37 

Conte  esta  história:  Em  certo  inverno,  soldados  inimigos  se  aproximavam  de  umaConte  esta  história:  Em  certo  inverno,  soldados  inimigos  se  aproximavam  de  uma

pequena  cidade.  Numa casa perto,  morava uma vovozinha.  Ela  orou assim:  Queridopequena  cidade.  Numa casa perto,  morava uma vovozinha.  Ela  orou assim:  Querido

Deus, peço que Tu faças um muro ao nosso redor, e que nos protejas dos soldados. Deus, peço que Tu faças um muro ao nosso redor, e que nos protejas dos soldados. 

O filho escutou.  Ele não acreditava em Deus,  e  disse:  Ah,  mãe,  seu Deus não podeO filho escutou.  Ele não acreditava em Deus,  e  disse:  Ah,  mãe,  seu Deus não pode

construir um muro ao redor de nossa casa em uma só noite. Mas a avozinha continuou aconstruir um muro ao redor de nossa casa em uma só noite. Mas a avozinha continuou a

orar. Na manhã seguinte, o filho levou um susto com o que viu — não podia enxergarorar. Na manhã seguinte, o filho levou um susto com o que viu — não podia enxergar

nada  pelas  janelas!  —  Venha  cá,  mamãe  —  chamou  ele  —  Deus  mandou  umanada  pelas  janelas!  —  Venha  cá,  mamãe  —  chamou  ele  —  Deus  mandou  uma

tempestade de neve, e o vento soprou fazendo um grande muro de neve contra a casa.tempestade de neve, e o vento soprou fazendo um grande muro de neve contra a casa.

Os soldados passaram marchando e não viram a casa. Então, o filho acreditou que DeusOs soldados passaram marchando e não viram a casa. Então, o filho acreditou que Deus

pode fazer qualquer coisa e que nada é impossível para Deus. pode fazer qualquer coisa e que nada é impossível para Deus. 



MENSAGEM: MENSAGEM: 

Você já ficou doente, de cama, com muita febre? Você já ficou doente, de cama, com muita febre? 

Seus pais ficaram muito preocupados?Seus pais ficaram muito preocupados?

Os  pais  sempre  se  preocupam  muito  com  os  filhos,  não  é  verdade?  PrincipalmenteOs  pais  sempre  se  preocupam  muito  com  os  filhos,  não  é  verdade?  Principalmente

quando ficam doentes! quando ficam doentes! 

Hoje, vamos ouvir a história de um pai que ficou preocupadíssimo quando sua filha ficouHoje, vamos ouvir a história de um pai que ficou preocupadíssimo quando sua filha ficou

muito, mas muito doente. Que será que ele fez? muito, mas muito doente. Que será que ele fez? 

I — Procurando (Um milagre) I — Procurando (Um milagre) 

Um dia, Jesus estava cercado pela multidão, quando, de repente, chegou um homemUm dia, Jesus estava cercado pela multidão, quando, de repente, chegou um homem

aflito para falar com Ele. Esse homem era Jairo, o chefe da casa de oração, um homemaflito para falar com Ele. Esse homem era Jairo, o chefe da casa de oração, um homem

importante entre os judeus. Jairo, logo que viu Jesus, jogou-se a Seus pés e Lhe pediu: “Aimportante entre os judeus. Jairo, logo que viu Jesus, jogou-se a Seus pés e Lhe pediu: “A

minha filha está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare eminha filha está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e

viva!” (Mc 5.23) viva!” (Mc 5.23) 

Ah! Jairo estava triste porque a sua única filha, que tinha 12 anos, estava muito doente,Ah! Jairo estava triste porque a sua única filha, que tinha 12 anos, estava muito doente,

quase morrendo! Jesus estava muito ocupado com toda aquela gente, será que Ele foiquase morrendo! Jesus estava muito ocupado com toda aquela gente, será que Ele foi

com Jairo até a sua casa? com Jairo até a sua casa? 

Sim!  Jesus Se importou  com o sofrimento  de Jairo  e começou a  andar  com ele  emSim!  Jesus Se importou  com o sofrimento  de Jairo  e começou a  andar  com ele  em

direção à sua casa. direção à sua casa. 

Como  é  bom saber  que  Jesus  Se  importa  conosco  e  com a  nossa  família,  quandoComo é  bom saber  que  Jesus  Se  importa  conosco  e  com a  nossa  família,  quando

estamos com algum problema, tristes ou em dificuldades! estamos com algum problema, tristes ou em dificuldades! 

II - Mais gente procurando milagreII - Mais gente procurando milagre  

Havia uma grande multidão que andava com eles e que os apertava tanto, deixando difícilHavia uma grande multidão que andava com eles e que os apertava tanto, deixando difícil

a caminhada. No meio daquela multidão, havia uma mulher que estava doente há 12a caminhada. No meio daquela multidão, havia uma mulher que estava doente há 12

anos.  Ela  já  havia  gastado  todo  o  dinheiro  que  possuía  com  médicos,  e  não  tinhaanos.  Ela  já  havia  gastado  todo  o  dinheiro  que  possuía  com  médicos,  e  não  tinha

resolvido nada, pelo contrário,  ela sofria muito e estava cada vez pior.  Aquela mulherresolvido nada, pelo contrário,  ela sofria muito e estava cada vez pior.  Aquela mulher

pensava: “Se eu conseguir tocar a roupa Dele, ficarei curada” pensava: “Se eu conseguir tocar a roupa Dele, ficarei curada” 

Apesar da multidão, ela conseguiu chegar bem perto de Jesus. Assim que tocou a roupaApesar da multidão, ela conseguiu chegar bem perto de Jesus. Assim que tocou a roupa

Dele, realmente ficou curada!  No mesmo instante, Jesus sentiu que Dele havia saídoDele, realmente ficou curada!  No mesmo instante, Jesus sentiu que Dele havia saído

poder. Então, virou-se e perguntou: — Quem foi que tocou a minha roupa? poder. Então, virou-se e perguntou: — Quem foi que tocou a minha roupa? 

Os discípulos disseram: — O Senhor está vendo como esta gente nos aperta e aindaOs discípulos disseram: — O Senhor está vendo como esta gente nos aperta e ainda

pergunta isso? Os discípulos não sabiam de nada, mas Jesus, que conhece tudo, sabiapergunta isso? Os discípulos não sabiam de nada, mas Jesus, que conhece tudo, sabia

sobre aquela mulher, importava-se com ela também, e queria que ela soubesse disso. sobre aquela mulher, importava-se com ela também, e queria que ela soubesse disso. 

A mulher ficou com medo que Jesus ficasse bravo, jogou-se aos pés Dele, tremendo, eA mulher ficou com medo que Jesus ficasse bravo, jogou-se aos pés Dele, tremendo, e

Lhe contou tudo. Lhe contou tudo. 

Jesus, então, lhe disse: — Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você estáJesus, então, lhe disse: — Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está

curada. Que coisa maravilhosa! Aquela mulher creu em Jesus e foi curada! Jesus gostoucurada. Que coisa maravilhosa! Aquela mulher creu em Jesus e foi curada! Jesus gostou

muito por ver que ela tinha fé e não duvidou que Ele tivesse poder para curá-la! muito por ver que ela tinha fé e não duvidou que Ele tivesse poder para curá-la! 

E você? E você? 

Acredita que Deus tem poder para lhe ajudar em qualquer situação, ou fica em dúvidaAcredita que Deus tem poder para lhe ajudar em qualquer situação, ou fica em dúvida

pensando que tem alguma coisa difícil  demais para Ele? “Será que para o Senhor hápensando que tem alguma coisa difícil  demais para Ele? “Será que para o Senhor há

alguma coisa impossível?” (Gn 18.14). alguma coisa impossível?” (Gn 18.14). 



III — Conseguindo (O milagre) III — Conseguindo (O milagre) 

Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram alguns empregadosEnquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram alguns empregados

da casa de Jairo com uma triste notícia. da casa de Jairo com uma triste notícia. 

Vocês podem imaginar o que era? Vocês podem imaginar o que era? 

Eles disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Por que aborrecer o Mestre? Que coisaEles disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Por que aborrecer o Mestre? Que coisa

terrível, a menina já havia morrido! terrível, a menina já havia morrido! 

E agora, o que fariam? E agora, o que fariam? 

Jesus não Se importou com a notícia,  e disse a Jairo: — Não tenha medo, tenha fé!Jesus não Se importou com a notícia,  e disse a Jairo: — Não tenha medo, tenha fé!

Quando chegaram à casa de Jairo, havia ali muita confusão, todos choravam e gritavam,Quando chegaram à casa de Jairo, havia ali muita confusão, todos choravam e gritavam,

mas Jesus disse: — Por que tanto choro e tanta confusão? mas Jesus disse: — Por que tanto choro e tanta confusão? 

A menina não morreu, ela está dormindo. A menina não morreu, ela está dormindo. 

Quando Jesus disse isso, as pessoas que estavam ali começaram a rir e não acreditaramQuando Jesus disse isso, as pessoas que estavam ali começaram a rir e não acreditaram

Nele. Jesus mandou que todos saíssem, entrou no quarto da menina junto a Pedro, Tiago,Nele. Jesus mandou que todos saíssem, entrou no quarto da menina junto a Pedro, Tiago,

João e os pais dela. Então a pegou pela mão e mandou que se levantasse. João e os pais dela. Então a pegou pela mão e mandou que se levantasse. 

Na mesma hora, a menina se levantou e começou a andar. Que coisa maravilhosa! Na mesma hora, a menina se levantou e começou a andar. Que coisa maravilhosa! 

Vocês podem imaginar a felicidade daquela família? Aquela foi uma família que viu umVocês podem imaginar a felicidade daquela família? Aquela foi uma família que viu um

milagre! milagre! 

EDIFICAÇÃO:EDIFICAÇÃO:

No culto de hoje, ouvimos sobre dois grandes milagres de Jesus. No culto de hoje, ouvimos sobre dois grandes milagres de Jesus. 

Você sabe por que Jesus fez esses milagres?Você sabe por que Jesus fez esses milagres?

Ele fez porque era da vontade de Deus, e porque tanto a mulher quanto Jairo creramEle fez porque era da vontade de Deus, e porque tanto a mulher quanto Jairo creram

Nele. Eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa e não duvidaram.Nele. Eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa e não duvidaram.

Jesus ficou muito contente com a fé daquelas pessoas. Jesus ficou muito contente com a fé daquelas pessoas. 

➢➢ Você acredita que Jesus pode cuidar de vocês? Você acredita que Jesus pode cuidar de vocês? 

➢➢ Acredita  que Jesus tem poder  para resolver  todos os seus problemas? Se EleAcredita  que Jesus tem poder  para resolver  todos os seus problemas? Se Ele

curou  uma  mulher  que  estava  doente  há  tanto  tempo  e  até  ressuscitou  umacurou  uma  mulher  que  estava  doente  há  tanto  tempo  e  até  ressuscitou  uma

menina, é claro que Ele pode cuidar daquele problema lá na escola ou daquelamenina, é claro que Ele pode cuidar daquele problema lá na escola ou daquela

doença na sua família, e até do desemprego do seu pai…doença na sua família, e até do desemprego do seu pai…

Lembrem-se: “Para Deus não existe nada impossível!” (Lucas 1.37)Lembrem-se: “Para Deus não existe nada impossível!” (Lucas 1.37)




