
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Marcos 5.21-43 

É sobre esse Jesus que eu quero falar nesta noite, olhando para as circunstancias pelas quais Jairo e a mulher doente 
enfrentaram. 

Muitas vezes somos obrigados a tomar uma decisão, quando colocados, ou submetidos a determinados 
questionamentos desde decidir que curso escolher, que profissão seguir, que time torcer, com quem me casar ou até 
mesmo circunstâncias totalmente adversas que exigem de nós uma postura imediata, como destacado nos textos que 
lemos. 

O texto que acabamos de ler relata a vida de pessoas que já haviam esgotado as suas possibilidades, tudo o que 
poderia ter sido feito já foi, todo campo de ação onde suas mãos alcançavam, seus olhos podiam ver, suas próprias 
forças tentaram, mas mesmo assim não obtiveram êxito. 

Tanto Jairo quanto a mulher doente já não sabiam mais o que fazer, até o momento em que Jesus começa a fazer 
parte da história deles, aí tudo começa a se transformar. 

Somente Ele tem a capacidade de nos mostrar o que fazer quando já não sabemos mais, quando já estamos sem 
forças ou até mesmo desistindo. 

É possível identificar algumas atitudes destas 2 pessoas que fizeram com que suas vidas fossem totalmente 
transformadas, pois diante das circunstâncias que estavam vivendo conseguiram identificar o que é mais importante. 

1ª Atitude: TER HUMILDADE v.22 

Ao aproximar de Jesus, Jairo arriscou sua reputação, uma vez que Jesus já era conhecido, e havia diversos conflitos 
e controvérsias onde muitos judeus criam que Ele era um agitador herege. Quando Jairo entendeu o que era mais 
importante, ignorou a política, a posição que ocupava diante da sociedade, os dogmas que se opunham a Jesus e 
experimentou o poder de Cristo. Ele teve a mente suficientemente aberta para identificar a verdade que estava diante 
dos seus olhos.   

Quer ter a vida transformada por Jesus? comece a identificar o que é mais importante na sua vida.  

Muitas pessoas vivem uma frustração, uma vida de aparências, para não dizer de tristeza porque ainda não 
conseguiram entender que a posição que ocupam não é o mais importante. 

 

 

 

2° Atitude: SER CORAJOSO (A) E PERSEVERANTE v. 22-23 

Não tenha reservas e nem medo de pedir pra Deus 

A atitude de Jairo foi diferenciada, não somente desconsiderou a posição que ocupava como também se humilhou 
perante Jesus, o texto diz que ele se lança aos pés de Jesus e clama por ajuda.  
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Veja o que diz o v.23 prostrou-se aos pés e .... INSISTENTEMENTE lhe suplicou. O que é insistentemente? Quem tem 
filho pequeno sabe, a criança pede a mesma coisa 10x por minuto.  

Tem que ser da seguinte maneira: 

É tão importante para mim Senhor que eu só vou parar de falar quando o Senhor me atender ou então quando o Senhor 
trouxer paz ao meu coração, me fazendo compreender que a direção que estou seguindo é a sua vontade.  

 

3ª Atitude: NÃO SE PREOCUPAR COM O QUE A SOCIEDADE VAI PENSAR OU FALAR v.25-27 

Esta mulher já não sabia mais o que fazer, a atitude pela qual estava prestes a tomar era totalmente inesperada 
e inadequada, porque aquela época as mulheres eram consideradas pessoas de segunda categoria, tanto é 
que quando multidões eram identificadas elas não eram nem contadas, e o agravante é que o sangramento, a 
tornava  impura e intocável para os judeus. 

Mas ainda assim, estava determinada a fazer algo diante da sua situação. 

Aprendo que assim como Jairo não se prendeu pela posição que ocupava ela também não se prendeu com o 
que as pessoas iriam falar. 

 

4ª Atitude AS FRUSTAÇÕES DO PASSADO NÃO PRECISAM SER AS FRUSTAÇÕES DO PRESENTE E NEM DO 
FUTURO v.26 

Aquela mulher passara por dolorosas e prolongadas tentativas de cura. 12 anos vivendo em derrota, 
SOFRENDO, uma mulher IMPURA e INTOCÁVEL. 

Ela entendeu que as derrotas do passado não precisam ser a do presente e do futuro. 

 

5ª Atitude NÃO PERMITIR QUE NEM A MULTIDÃO, NEM PESSOA ALGUMA TE IMPEÇA DE PROSSEGUIR v.27 
e 35 

A mulher não se deixou impressionar com a multidão que cercava Jesus, e nem Jairo se deixou abater pelas 
pessoas que queriam limitar o poder de Jesus No v. 40, quando a menina estava morta ainda riram. 

 “Quando sofremos provações, aprendemos que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro”. 

 

6ª Atitude: CONFIAR E CRER EM JESUS v.34 e 36 

Eles, pelos olhos da fé perceberam que as suas lutas não eram maiores que o poder de DEUS. 

Como ter a vida transformada por Jesus? 

1 TER HUMILDADE 

2 SER CORAJOSO E PERSEVRANTE 

3 NÃO ME PREOCUPAR COM O QUE A SOCIEDADE VAI PENSAR OU FALAR 

4 AS FRUSTAÇÕES DO PASSADO NÃO PRECISAM SER AS FRUSTAÇÕES DO PRESENTE E NEM DO FUTURO 

5 NÃO PERMITIR QUE NEM A MULTIDÃO, NEM PESSOA ALGUMA TE IMPEÇA DE PROSSEGUIR 

6 CONFIAR, CRER EM JESUS 

 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


