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O ENCONTRO TRANSFORMADOR DE JESUS COM 

JAIRO E A MULHER DO FLUXO DE SANGUE 
Marcos 5:21-42 

José Wellington, pr. 
 

Sentir 
 
Você é capaz de lembrar-se de uma atitude de fé que provocou um milagre em 
sua vida? 
 
Aprender 
 
Desde a antiguidade, as pessoas de um modo geral são movidas por grandes 
eventos e têm sua atenção voltada para os grandes fatos. Neste caso, Jesus 
era a pessoa certa para ver tais acontecimentos, pois por onde ele passava, 
deixava um rastro de grandes fatos, pois estava investido de grande poder e 
autoridade.  
 
O evangelista Marcos nos conta de uma mulher que sofria de hemorragia há 
12 anos, e já tinha gasto todos os seus recursos sem alcançar a cura (v. 25). 
Jesus acabara de realizar um espantoso milagre na vida de jovem possesso 
por milhares de espíritos imundos e este fato chamou a atenção de muitos 
curiosos que seguiam a Jesus. 
Um outro homem, chamado Jairo, vai até Jesus pois sua filha estava doente, à 
beira da morte. Jesus vai em direção à casa de Jairo e grande multidão o 
comprimia (v. 24). É enigmático notar o que o texto nos relata, pois no meio 
deste alvoroço, uma mulher toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente 
recebe a cura! 
 
Que lições podemos tirar deste encontro? 
 

1. Há muitas pessoas que seguem a Jesus apenas como curiosos, sem 
entender o seu propósito. 

 
2. Fé que promove milagres. Muitas pessoas dizem ter fé, porém essa fé 

está colocada em pessoas ou ídolos, que nada podem resolver. Essa 
mulher depositou sua fé naquele que pode todas coisas (vs. 27-28). 
 

3. Coragem e Atitude. Essa mulher tinha fé em seu coração, mas teve 
mais do que isso. Ela demonstrou coragem e disposição para superar 
aquela multidão e isso provocou o milagre.  
 

4. Humildade. Após ser tocado, Jesus questiona a multidão para saber 
quem lhe tocou, pois dele havia saído poder. Ela novamente não se 
esconde e conta a Jesus a sua história e assim ouve as doces 
consolações do Senhor Jesus. 
 

5. Crer contra a Esperança. Em meio a esse processo, a filha de Jairo 
morreu. Mas Jesus estava presente e diz a Jairo para não ter medo e 
apenas crer. 
 

6. Não dê ouvidos à voz do mundo. Na angústia ou tristeza, devemos dar 
ouvidos à voz do Senhor e esperar com paciência, pois no tempo 
certo Ele nos salvará. 

 
 
Refletindo 
 

Como sua fé reage aos problemas? 

 

Aplicando 
 

No exercício da fé, você acredita mas ela fica escondida, ou avança e provoca 
os milagres? 

 
Ter fé e acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. 

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

12/11

dom | 19h

Ceia do Senhor e Consagração da Adesão ao

Projeto de Expansão da CG Zonal + Primeira Oferta

15/11

quarta
FERIADO — NÃO teremos o Maturidade Cristã

à definir BATISMO NAS ÁGUAS + FESTA DOS GCEM’s

17/12

19h00
Festa de Natal Comuna Kids + MAG

24/12 - DOM

10h00
Culto Especial de Natal 

31/12 - DOM

10h00
Culto Especial - Thanksgiving Day

 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 
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