Estudo 10 - Jesus ressuscita a filha de Jairo
Introdução:
 Leia Marcos 5:21-43. Essa narrativa também encontra-se em Mt 9:18-26 e Lc 8:4056.
 Depois de um breve tempo entre os gadarenos, Jesus retorna com seus discípulos
para a cidade de Cafarnaum.
 Antes mesmo de desembarcar, uma multidão já o aguardava às margens do Mar
da Galiléia.
 Em Cafarmanum, Jesus realiza mais dois milagres. Ele ressuscita uma menina e
cura uma mulher.
 Leia novamente Mc 5:21-43, e diga: hoje estudaremos sobre a ressurreição da
filha de Jairo e na próxima semana, a cura da mulher hemorrágica.
1. O Milagre de Jesus – Mc 5:21-43
 Muitos naquela cidade tinham ouvido falar sobre os milagres de Jesus. Ali em
Cafarnaum, Jesus tinha curado um servo do centurião; a sogra de Pedro; um
homem endemoninhado e também um paralítico.
 Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga local, foi procurar Jesus com
esperanças de que ele curasse sua única. A menina tinha doze anos.
 O chefe (dirigente) da sinagoga era um homem de muito prestígio, pois, era o
responsável pela administração e zeladoria da sinagoga. Além disso, dirigia os
cultos, escalava os participantes e as leituras que eram feitas da Torá.
 Jairo apesar de grande prestígio, não hesitou em prostrar-se diante de Jesus para
pedir a sua ajuda.
 Jesus viu a fé de Jairo e concordou em ir até sua casa para curar sua filha.
 No meio do caminho, porém, eles foram interrompidos por uma mulher que
estava a doze anos com uma hemorragia.
 Jesus curou a mulher imediatamente e enquanto ainda falava com ela, os amigos
de Jairo lhe trouxeram a triste notícia de que sua filha morreu. Como ela morreu,
os amigos disseram que ele deveria mais incomodar o Mestre.
 Jesus não se abala com a situação e encoraja Jairo: “Não tenha medo, somente
creia”.
 “Somente creia” – literalmente: continue crendo!

Jairo tinha demonstrado fé em Jesus, pois cria que ele era o único que poderia
curar sua filha. Agora, o Mestre lhe dizia para não temer e continuar a crer. Jesus
demonstraria que não apenas tinha o poder de curar, mas também de ressuscitar
os mortos!











Ao chegarem à casa de Jairo, os pranteadores e flautistas contratados já haviam
chegado e estavam chorando alto. Naquela época esse era o costume diante do
luto.
Jesus perguntou o motivo do alvoroço. Jesus disse que a criança não estava
morta, mas estava dormindo. E por causa disso, todos ali riram de Jesus.
As pessoas riram porque sabiam que a menina havia morrido, mas Jesus disse isso
porque ela voltaria a levantar-se do seu leito.
Jesus ordenou que todos saíssem. Apenas Jesus, Pedro, Tiago e João, e os pais
permaneceram diante da menina.
Jesus pegou a mão da menina e disse em aramaico (língua popular também falada
pelos judeus): Talita cumi: “Menininha, eu digo a você, levante-se! E na menina
hora levantou-se.
Jesus disse duas coisas aos seus pais: 1- não contar a ninguém sobre o milagre; e
2- dar algo para a menina comer.
Segredo o milagre - já aprendemos que Jesus não queria ser conhecido como um
operador de milagre e ele também queria evitar um conflito com os líderes
religiosos antes do tempo determinado. Lembre-se que quando Jesus admitiu ser
o Filho de Deus, ele foi condenado à morte pelos sacerdotes.
O pedido de dar comida para a menina foi uma demonstração de que ela estava
totalmente curada.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha a autoridade sobre a morte.
 Jesus é o autor e sustentador da vida. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a
verdade e a vida - Jo 14:6. Nem mesmo a morte, o maior inimigo dos homens, é
capaz de resistir às ordens de Jesus.
 Jesus não se atrasa e muito menos se engana. Nada pode deter os planos do
Senhor. Embora às vezes pareça que o Senhor não nos ouve ou que está atrasado,
Ele tem tudo sob o seu controle soberano. Ás vezes o Senhor experimenta nossa
fé quando temos que aguardar.
 Aqueles que demonstram fé em Jesus presenciam o agir de Deus, porém, aqueles
que zombam dele não verão o seu agir.
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Jesus durante o seu ministério repetidamente dizia: Não temam! O medo deve ser
enfrentado com a fé! A Bíblia ensina que devemos manter os nossos olhos fixos
naquele que é o autor e consumador da nossa fé.
 Oração

