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Introdução: o estudo dessa semana tem como base uma história linda relatada pela Bíblia. 
Certo homem, chamado Jairo, se aproximou de Jesus rogando que fosse com ele à sua casa 
onde sua única filha, de uns doze anos, estava à morte. A Bíblia conta que Jesus atendeu a 
súplica de Jairo, mas antes de chegar a sua casa, recebeu a notícia do falecimento da menina. 
Entretanto, mesmo diante de uma notícia irreversível aos olhos humanos, Jesus fortalece Jairo 
com a seguinte palavra: “Não temas, crê somente, e ela será salva”. 

 
O que veremos nesse estudo é que as atitudes de Jairo fizeram com que um grande milagre 
acontecesse. Milagres são realizados por Deus, homens podem ser canais para abençoar, mas 
quem os realiza  é o Deus Todo-poderoso. A postura de Jairo, num certo sentido, provocou a 
ação sobrenatural de Deus, por intermédio do filho Jesus. Assim sendo, vejamos então o que 
fez aquele pai que lutou com todas as suas forças para ver a sua filha salva: 

 
1. Humildade – o versículo 41 conta que Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era um homem 

experiente dentro da fé judaica; ele não era um homem comum, sem conhecimento. Muitas 
pessoas não conseguem entrar numa atmosfera sobrenatural, onde Deus opera, onde o 
milagre acontece, porque elas ficam presas às suas experiências anteriores, às posições que 
conquistaram e estão usufruindo. Por vezes, isso acaba endurecendo o coração das pessoas, 
pois elas passam a confiar na condição que alcançaram. 

 
No caso de Jairo, seu coração se mostrou humilde, pois ele reconheceu que tudo o que ele era 
e tinha não resolveria o seu problema. Toda a sua experiência dentro da religião judaica 
tornou-se insuficiente diante do quadro que abateu a sua casa. Sua filha estava à morte, não 
adiantaria ele endurecer o seu coração e recusar-se a buscar em Jesus a cura. Entenda isso, 
Jesus era considerado, pelos líderes da religião judaica, um curandeiro. Alguém que não tinha a 
legitimidade para fazer os sinais que fazia. Ele não era aceito pelos líderes dos judeus, e Jairo 
deixou de lado a sua posição dentro do sistema que se encontrava e se humilhou diante do 
Senhor. O verso 41 diz que Jairo se prostrou, isto é, se humilhou aos pés de Jesus. Um coração 
humilde abre o caminho para o milagre. 

 
2. Coragem – a segunda virtude que encontramos na vida de Jairo foi a coragem demonstrada 

por ele. Jairo teve que ser corajoso para enfrentar as pressões e críticas dos seus amigos de 
religião. Ao procurar o Nazareno, Jairo arriscou a sua posição de chefe da sinagoga – a Bíblia 
não fala se Jairo perdeu o seu cargo, mas não resta dúvida que ao procurar Jesus, ele estava 
colocando o seu cargo à disposição. Para alcançar um posto de chefe da sinagoga se levava um 
bom tempo, porém Jairo não teve medo de “arriscar o seu pescoço”. 

 
Jairo expôs a sua reputação, abriu mão de convicções e teve coragem para romper com o 
velho. Deus abençoa aqueles que enfrentam riscos por sua causa. Aqueles que não têm medo 
de perder amigos, posições, influência. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço de serem 
rejeitados por se aproximarem dele. Um coração corajoso também abre as portas para um 
milagre. 

 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

3. Determinação – a terceira virtude de Jairo foi a sua determinação em levar Jesus para a casa. 
O verso 41 mostra a sua insistência. O versículo 40 diz que Jesus estava acompanhado por uma 
multidão. Jairo não foi falar com o Senhor separadamente, às escondidas, anonimamente. Por 
ser chefe da sinagoga, ele era um homem conhecido. Todavia, ele não ficou preso à opinião 
dos outros, pelo contrário, a sua determinação de levar Jesus até a sua casa, para curar a sua 
filha, era tão grande que, publicamente, ele se prostra aos pés de Jesus e faz suplicas ao 
Mestre diante de todos, a fim de sensibilizar o seu coração.  

 
Um coração determinado é aquele que não mede esforços, que não faz contas, é aquele que 
não tem medo da opinião alheia, que não se importa com o que os outros vão pensar. De certa 
forma, Jairo foi extravagante, comportou-se de forma diferente das pessoas que compunham a 
multidão. Era impossível Jesus não percebê-lo, o seu comportamento atraiu a atenção do 
Senhor. Lembre-se sempre de que um coração determinado chama a atenção de Jesus e 
também abre as portas para o milagre.  

 
4. Fé – em quarto lugar, encontramos na vida desse pai uma condição inegociável para que os 

milagres aconteçam. Sua humildade, sua coragem e determinação eram o resultado da sua fé, 
que foi provada ao extremo. No versículo 49, ele recebe a notícia de que sua filha já estava 
morta e que não deveria mais incomodar o Mestre. Uma notícia dessas acaba com a esperança 
de qualquer pessoa. Mas no verso 50, Jesus socorre Jairo e libera uma palavra a fim de 
proteger a sua alma do desespero e da murmuração. 

 
Jesus disse a ele que não temesse e cresse somente. Quando a alma é assolada pelo medo e 
insegurança, a fé é abalada. Por isso, Jesus lhe deu uma palavra, para que Jairo pudesse 
ancorar a sua alma e manter a sua fé. Hoje Deus também lhe dá uma palavra: “Não temas, crê 
somente!” Esse é o Rhema de Deus para você! Seja humilde, seja corajoso (a), determine a sua 
alma em buscar o milagre de Deus, ancore a sua alma na promessa que Ele faz a você, e, assim, 
gere um milagre no mundo do Espírito! 

 


