
  

 

 
 

 21 – NÃO TENHA MEDO, TENHA FÉ! 
 

Quebra gelo: Se você pudesse ressuscitar alguém dentre os mortos, quem você ressuscitaria? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Agradeça a Jesus pelo dia de Hoje e por nosso encontro. 

• Ore pela família hospedeira e por proteção para todos que ainda não chegaram no encontro de hoje; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu santuário." - 

Salmos 29:2 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Marcos 5.24-34 
 

Jesus cruzou o mar da galileia e, provavelmente, desembarcou em cafarnaum. Jairo era o líder da 

Sinagoga local e responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal e pelos cuidados com o 

edifício. Muitos líderes das sinagogas tinham um estreito laço com os fariseus. Por isso, muitos foram 

pressionados a negarem apoio a Jesus. No entanto Jairo estava vivendo um grande dilema, o grave estado de 

saúde de sua filha. 

Jairo vem até Jesus, se inclina e o adora, reconhecendo que somente Ele poderia transformar aquela 

situação. Ele conseguiu a atenção de Jesus, que ao acompanhou até a sua casa. No meio do caminho, Jesus 

curou a mulher do fluxo de sangue. Após este acontecimento Jesus, os discípulos e Jairo foram abordados por 

alguns dos principais da sinagoga que trouxeram uma triste notícia: a morte da filha de Jairo (v.35) – Porque 

incomodas o mestre, a sua filha está morte. Jesus então responde a Jairo de maneira extraordinária: - Não 

tenha medo, tenha fé. Jairo naquele momento poderia ter ficado temeroso e confuso, no entanto na presença 

de Jesus sempre há esperança. 

Jesus então chega à casa de Jairo e muitas pessoas estavam ali chorando, e Jesus é claro em dizer que 

a menina apenas dormia. Muitos que choravam, começaram a rir. Jesus então convida apenas o pai, a mãe e 

os discípulos e entram no quarto onde estava a menina. Então o milagre acontece. A menina é curada pelo 

poder transformado de Jesus. 
 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 – Em algum momento da sua vida, você já ficou temeroso ou confuso diante de uma situação 

bem desafiadora como esta de Jairo? Compartilhe com o grupo. 
 

02 – De que forma Jairo te faz lembrar de si mesmo? Comente. 
 

03 – Jesus disse a Jairo: - não tenha medo, tenha fé. Como você enxerga esta expressão? Comente 
 

04 – Em Lucas 17:6 Jesus nos diz: “Se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, 

poderão dizer a esta amoreira: ‘arranque-se e plante-se no mar’ e ela obedecerá.” 

 

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

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de 

convidar para participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco 

as 18h no Hotel Imperial Plaza Hotel em Samambaia.  


