
 

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 

Lucas 8:40-42; 49-56 

Propósito: Compreender que todos nós precisamos do socorro de Deus nas nossas famílias.  

         Aprender com a experiência de Jairo, que foi a Jesus em busca de um milagre para   

         sua família, e da mesma forma possamos nos também buscar o socorro de Deus. 

• Verdades básicas: 

1. Família é projeto de Deus. 

2. Todos nós temos a possibilidade de enfrentar algum problema na família. 

3. Jesus ama ouvir a oração de pessoas aflitas por suas famílias: 

• Ouviu a oração do leproso. Marcos 2. 

• Ouviu a oração da mulher Cananeia. Mateus 15:21 e segs. 

4. A experiência que Jairo viveu é inspiradora e provoca fé. 

 

• Quais são as lições que podemos aprender com a experiência de Jairo e podem abençoar a nossa 

família? 

1. Jairo vivia uma situação de grande aflição:  

• Sua filha única de 12 anos estava a 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. 8:42. 

• A menina estava à morte, e isso exigia urgência. 

 

3. Jairo vivia uma situação insolúvel.  

• Houvesse outro recurso, certamente Jairo o teria tentado. 

• Sua filha estava a morte, ou seja, sem qualquer chance humana de viver. 

• Jairo é a ilustração de muitos de nós. 

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

  

4. Jairo precisou vencer a barreira da sua posição social. 

• 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. 

 

5. Jairo precisou vencer a barreira do orgulho. V.41. 

• Prostrou-se aos pés de Jesus, e isso diante de uma multidão. 
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• 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. 

 

6. Jairo precisou vencer a barreira da religiosidade. 

• Jairo 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. 

 

 

Como a história de Jairo foi mudada? 

1. Jairo buscou ajuda na pessoa certa. 8:41. 

• Busca ajuda em pessoas e forma erradas, amplia o problema. Buscar ajuda de forma e na pessoa 

certa traz direção para resolução do problema. 

 

2. Jairo precisou crer contra as opiniões contrárias dos outros. 8:49. 

• 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 â opinião dos outros de forma que não experimentam o poder de Deus 

em suas vidas. 

 

3. Jairo precisou crer mesmo contra as circunstâncias. 8:49. 

• As circunstâncias eram claras. A notícia trágica foi dada: “A tua filha está morta, não incomodes 

o Mestre.” 

• Isto não desanimou Jairo, que continuou crendo, mesmo contra as circunstancias desfavoráveis. 

 

4. Jairo precisou ver a situação com os olhos de Jesus. 8:50 

• Para as pessoas, não havia qualquer chance. 

• Para Jesus havia todas as chances: “Não temas; crê somente, e ela será salva.” 8:50. 

• “Não choreis. Ela não esta morta, mas dorme.” 8:52. 

 

Conclusão: 

• A família de Jairo ficou maravilhada com o que aconteceu. 8:56. 

• O milagre que aconteceu na casa de Jairo tem servido de inspiração para o milagre que 

precisamos em nossa própria casa hoje. 

 

1. Qual a atitude de Jairo que mais lhe chama atenção? 

2. Você compreendeu as barreiras que Jairo precisou vencer para obter o seu milagre? 

3. Qual o milagre que você precisa na sua família hoje? 

 

 

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! 


