
 

 
 

18 –  O QUE MAIS IMPORTA 

Quebra Gelo: Se você pudesse ressuscitar alguém dentre os mortos, a quem você ressuscitaria? Por que? 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

 Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

 Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 

 Ore pelo Brasil 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai 

ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos”. Escolha um cântico ou hino da 

preferência do seu pequeno grupo para que possa ser entoado no dia de hoje. 
 

 

Tempo da Palavra (20 min) – Marcos 5. 22 – 24 / 35 – 43 
 

Quanto você está disposto a pagar pela sua família?  Não estou falando em caso de um sequestro, de 

uma enfermidade, de um acidente. Não! Estou falando e sobre quanto você está disposto a pagar para que seu 

casamento, sua casa não possa ter um fim? Essa foi a pergunta que foi a base da mensagem ministrada pelo 

Pr. Fabrício Freitas no último domingo. 

 Aprendemos a partir da experiência de Jairo verdades importantes sobre a como colocar nossa família 

em primeiro lugar. Jairo se lançou aos pés de Jesus e clamou por socorro. Ele arriscou a sua reputação ao 

aproximar-se de Jesus, mas a sua necessidade era tão grande que ele esqueceu tudo isso, ele ignorou a tudo.  

E devido a sua fé e sua coragem o seu nome e este acontecimentos estão registrados em 3 evangelhos, Mateus, 

Marcos e Lucas. Jairo ignorou os dogmas que se opunham a Jesus para experimentar o poder de Cristo, 

querendo saber se ganharia ou não algo com ele Jairo vem até Jesus. E ele pede com muita insistência: “A 

minha filha está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva!”  
 Jesus atende o pedido de Jairo e neste intervalo de onde ele estava até a casa de Jairo ele cura a mulher 

que estava com fluxo de sangue, hemorragia. Antes de chegarem a casa de Jairo, um grupo de pessoas vem 

ate ele e diz: “35Jesus ainda estava falando a respeito do que tinha acontecido com aquela mulher que 

tinha sido curada, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram:– Jairo, a menina já 

morreu. Não aborreça mais o Mestre.” Olha a posição de Jesus mediante a incredulidade de todos aqueles 

que vieram trazer a notícia do falecimento da filha de Jairo: “36Mas Jesus não se importou com a notícia e 

disse a Jairo: - Não tenha medo; tenha fé! 37Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e 

João, e ninguém mais. 38Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com 

todos chorando alto e gritando. 39Então ele disse: – Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não 

morreu; ela está dormindo.” 

A Palavra Final é a palavra de Jesus. E em resposta olha o que o povo faz: 40Então eles começaram 

a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os três discípulos e os pais da menina, 

entrou no quarto onde ela estava. 41Pegou-a pela mão e disse:  – “Talitá cumi!” (Isto quer dizer: “Menina, 

eu digo a você: Levante-se!”) 42No mesmo instante, a menina, que tinha doze anos, levantou-se e começou 

a andar. E todos ficaram muito admirados. 43Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a 

notícia dessa cura. E mandou que dessem comida à menina. 
Jesus não só mostrou o seu poder, mas demonstrou a sua imensa compaixão com os que estão sofrendo. 

Jesus sempre aparece na hora certa e com a resposta certa para o sofrimento do homem. Jesus mostrou-se 

poderoso sobre a morte, e deu vida aquela pequena menina. Com esta narrativa da vida de Jairo nós 

podemos aprender algumas lições hoje sobre - “O que mais importa”. 

 

 “FAÇA DA COISA PRINCIPAL A COISA PRINCIPAL” 
 

Thomas Akins sempre usou esta frase e tenho guardado em meu coração. As vezes falamos que família é 

prioridade, mas na hora de muitas decisões a coisa principal não tem se tornado a principal. “Jairo fez da 

coisa principal a principal”. 

 



 Ele rompeu com todas as barreiras; 

 Ele abriu mão do seu cargo na sinagoga; 

 Ele abriu mão de sua posição social; 

 Ele colocou a sua família como prioridade, indiferente do custo a ser pago; 

 Jairo fez da “coisa principal a coisa principal.” 

 

 NÃO DÊ OUVIDOS AS PALAVRAS CONTRÁRIAS  
 

35Jesus ainda estava falando a respeito do que tinha acontecido com aquela mulher que tinha sido 

curada, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram:– Seu Jairo, a menina já 

morreu. Não aborreça mais o Mestre. 
 

 Esteja preparado, porque todas as vezes que você for lutar por sua família terá gente contrária; 

 Gente que vira contra; 

 Gente para te desanimar; 

 Gente para dizer como disseram a Jairo: Não incomodes om estre. Não tem mais jeito. 
 

 NO ENTANTO: CREIA SOMENTE E CONFIE, POIS, O MILAGRE VAI CHEGAR. 
 

 “36Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: – Não tenha medo; tenha fé!” 

 Há esperança para sua família; 

 Esteja disposto a fazer o que é sua parte no processo – Saia de casa e vá em busca de ajuda; 

 Rompa todas as barreiras com Fé – “Não temas, creia somente”. 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Jairo, um dos dirigentes da sinagoga caiu aos pés de Jesus e suplicou que ele curasse sua filha de 12 anos. 

Houve algum momento em sua vida que você se lançou aos pés de Jesus e clamou por socorro assim como 

Jairo? Compartilhe. 
 

2 – Jairo enfrentou vários obstáculos para chegar até Jesus. Quais são os obstáculos que enfrentamos hoje que 

querem nos impedir de chegar até Jesus?  Comente. 
 

3 – Se hoje essa história se repetisse. Que personagem você seria? Jairo, precisando de um milagre; um 

discipulo de Jesus, ajudando o mestre a ir até a casa de Jairo. Ou seria a multidão que disse para Jairo: Não 

incomode o mestre? 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tempo de Multiplicação (5 min): Peça a cada participante do seu PGM que compartilhe o nome de 3 amigos 

que ale gostaria de convidar para o próximo encontro. Após todos falarem. Peça um irmão que ore por estas 

vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e 

oração da sua semana. De preferência, vamos estabelecer duplas de oração. Peça que os irmãos 

compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não 

conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM, sobre a importância de estarmos juntos na Celebração 

aos domingos as 18h. E na próxima segunda-feira (04/06) a nossa última Oficina da Família encerrando as 

atividades do mês da Família. 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, o que você pode fazer para colocar sua família como prioridade?  


