
	

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	outro	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Lucas 8:40-56 

• Por que falar sobre família? Nenhum de nós pode existir sem família. Todos nós carregamos na nossa vida 
alguma situação, boa ou ruim, relacionada à família. Família é a célula mater (principal) da sociedade. É na 
família onde aprendemos os valores básicos de convivência em sociedade. As experiências mais gratificantes 
e as mais traumatizantes são vivenciadas na família.  

• Família é projeto de Deus e vivemos uma constante conspiração satânica que busca desconstruir a família. Há 
uma abundância de constituições familiares hoje, que nos causam perplexidade com uma absurda inversão de 
valores. O resultado dessas inversões de valores não será bom para as gerações futuras 

• Jesus entrou em muitas casas: No casamento em Caná da Galiléia (João 2); Numa casa em Cafarnaum 
onde trouxe restauração, etc...  

• Vamos estudar o fato de Jesus ter entrado na casa de Jairo. 
• Antes, porém, precisamos entender que os milagres realizados por Jesus, não eram um fim em si mesmo. 

Eles tinham e têm uma finalidade. (João 20:30-31) Jesus operou muitos outros sinais e os fez para que 
creiamos que Ele é o Messias (Salvador), o prometido de Deus. 

• A presença de Jesus na casa de Jairo foi vital, JAIRO PEDIU: 
• Jesus, por favor, entra em minha casa.  
• Foi isto que Jairo pediu a Jesus. 
• Há três áreas que mais afetam a vida de uma pessoa: Saúde, trabalho e família. 
• Qual deles é o mais importante? 
• Se tivermos um bom trabalho, uma boa família, e se a saúde não for boa, a vida se torna suportável. 
• Se tivermos uma boa saúde, família, mas não tivermos emprego, a vida ainda continua sendo suportável. 
• Se tivermos saúde, um bom trabalho, mas uma família extremamente afetada, a vida se torna insuportável. 
• Família é fundamental: Nela aprendemos a amar ao próximo, amar a Deus. 

 
1. Jairo vivia uma situação de grande aflição:  
• Sua filha única de 12 anos estava à morte. 
• Quando a aflição nos leva a Jesus ela se constitui em bênção. 
• Foi assim com Jairo. 
• A presença de Jesus em uma casa e em uma vida, é a certeza de que algo de bom vai acontecer. 
• Certamente Jairo tinha conhecimento do que Jesus já havia feito, e isso o inspirou e gerou fé de que a presença 

de Jesus em sua casa traria a benção que ele tanto desejava. 
2.   Jairo vivia uma situação de urgência. 
• A menina estava à morte, e isso exigia urgência. Não dava para esperar, pois a menina estava à morte. 

 
3. Jairo vivia uma situação insolúvel. 
• Houvesse outro recurso, certamente Jairo o teria tentado. 
• Jairo é a ilustração de muitos de nós. Só recorremos a Jesus quando não temos outra saída, mas mesmo 

assim Ele nos atende, pois nos ama. 
 

• Jesus entrou na casa de Jairo, antes, porém, Jairo precisou vencer algumas barreiras: 

Entra em minha casa Jesus. 

Pr	Celso	Martinez	

De	04	a	09	de	junho	

Culto	do	dia	27/05/18	(noite)	



1. Jairo venceu a barreira da sua posição. 
• Era chefe da sinagoga. Jairo era responsável pela direção da adoração na sinagoga, seleção daqueles que 

deveriam liderar a oração, ler as Escrituras e pregar no sábado. 
• Durante a semana era responsável pelo tribunal judaico. 
• Isto lhe conferia uma posição destacada e respeitada. 
• Jairo era rico, e rico também tem problemas familiares. 
2. Jairo venceu a barreira do orgulho. V.41. 
• Prostrou-se aos pés de Jesus, e isso diante de uma multidão. 
• A maioria de nós é capaz de fazer qualquer coisa por um filho. 
• A tribulação é capaz de curvar o homem mais endurecido.  
• Para Jairo não importava a sua posição. O que importava era ver sua filha curada. 
• A idade de 12 anos era o tempo do desabrochar de uma menina. Isto representava a continuidade da 

descendência de Jairo, e isso estava ameaçado pela situação crítica de sua filha. 
3. Jairo venceu a barreira da religiosidade. 
• Ele tinha uma relação formal e oficial com a religião.  
• Ele era um homem profundamente comprometido com a religião. 
• Mesmo a religião é incapaz de fazer o que Jesus fez. 

 
4. Jairo venceu a barreira da opinião dos outros. V. 53 

• As pessoas riram da palavra de Jesus. 
• Na verdade, se riram de Jesus, riram de Jairo por ter ido buscar Jesus. 
• Há pessoas que se curvam à opinião dos outros de forma que não experimentam o poder de Deus em suas 

vidas. 

O que Jesus levou à casa de Jairo? 

1. Jesus levou uma palavra de fé contra a razão. 50. 
• A razão era o fato da morte da menina. (Verso 50) Jesus leva uma palavra de Fé. Deus pode fazer hoje na 

vida de qualquer pessoa aquilo que Ele fez na vida de outros, no passado. 
• Qualquer pessoa pode fazer esse pedido a Jesus: de entrar na sua casa e Ele atende. Jesus não arromba o 

coração de ninguém. Ele quer ser convidado. 
 

2. Jesus levou uma palavra de conforto contra o desespero. V.52. 
• As pessoas presentes não entenderam nada, por isso riram dele, pois era fato que a menina estava morta.  

Jesus entrou com uma palavra de conforto. Talvez você esteja vivendo uma situação familiar de desespero, 
pegue essa palavra para você. 
 

3. Jesus levou uma palavra de vida contra a morte. V.54 
• Jesus falou para a menina “Levante-se, menina” e ela voltou à vida. Foi tão forte que diz o texto que seus 

pais ficaram maravilhados. Há famílias mortas, casamentos mortos, relacionamentos mortos, há situações de 
desespero familiar onde o argumento da razão é “não tem jeito”, mas quando a gente diz “Jesus, entra em 
minha casa!” pode estar certo de que esse é um pedido que Ele ama ouvir e mais do que isto, ama 
responder. Não importa como esteja sua família, Jesus quer entrar na sua casa. 
 

Conclusão. 

1. Dos motivos que levaram Jairo a Jesus, qual deles mais lhe chama a atenção? 
2. Que ou quais barreiras são mais comuns no impedimento de uma pessoa ir a Jesus, na sua opinião? 
3. Você já teve a sua própria experiência com Jesus? 

 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder	 certifique-se	de	que	 todos	da	 sua	 célula	 estejam	 sendo	discipulados.	 	Deixe	os	 visitantes	bem	à	 vontade.	
Distribua	tarefas	a	todos	da	célula.	Todos	são	importantes	e	necessários	

 



 

	

	


