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P E N I E L -  U M  S O N H O  Q U E  S E  T O R N O U  R E A L I D A D E  –  F u n d a d a  p e l o  P r .  G e r a l d o  G u i m a r ã e s  

2019 – O ano do Perdão e da Cura 
S U P R I M E N T O  P A R A  A  C É L U L A        M e n s a g e m  p a r a  s e m a n a  0 2 / 0 9 / 2 0 1 9  a  0 7 / 0 9 / 2 0 1 9  

 Tema – Triunfando com Jesus – (Marcos 5:21-43) 
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: Em quais livros da Bíblia, a palavra “DEUS” não aparece na escrita?  

LOUVOR E ADORAÇÃO: Separe músicas que estejam em harmonia com a ministração da Palavra. Não faça louvor de improviso!  

INTRODUÇÃO – O milagre da ressureição da filha de Jairo, nos ensina a importância de exercitarmos a nossa fé fundamentado naquilo que Jesus 
diz e não de acordo com as circunstâncias. Aprendemos que Jesus é a fonte de nosso milagre; um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-

o, prostrou-se aos seus pés, 23 - E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda; rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva. Mesmo 
quando decidimos buscar o Senhor, sempre surgirão aqueles que tentaram nos desvirtuar do nosso propósito;  "Sua filha morreu", disseram eles. "Não 

precisa mais incomodar o mestre!" No caminho do milagre, para triunfar é preciso ouvir a voz do Senhor e proteger o nosso ouvido; E Jesus, tendo ouvido 

estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. É preciso proteger nossa família daqueles que duvidam do milagre; Por que vos 
alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40 - E riam-se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que 

com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. O milagre ocorre na família mediante a Palavra da vida, liberada por Jesus. E, tomando a mão da 

menina, disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. 42 - E logo a menina se levantou. Jairo e sua família triunfaram porque 
escolheram crer em Jesus e não se moverem por mudança nas circunstâncias. Será se existe diferença entre conquistar e triunfar? 
 

1 – TRIUNFA QUEM PROTEGE SEU CORAÇÃO DIANTE CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENTES - Não permita que as circunstâncias mudarem o rumo 
do seu coração! O coração de Jairo estava regozijado com a disponibilidade de Jesus ir orar por sua filha em sua casa. Porem, as circunstâncias 
mudaram. Chegou a notícia: Sua filha, não suportou a espera e morreu! Jesus ministrou fé ao coração de Jairo quando disse: Não temas, crê somente. 

O próprio Jesus não deixou que a alegria tempestiva da vitória, ou as consequências funestas das derrotas mudassem os rumos do seu coração.  
Menos de uma semana atrás Jesus é aclamado rei: as multidões o aplaudem com as mãos para cima..., as crianças têm palmas nas mãos..., os 
idosos estão tirando as suas mantas e estão colocando no chão para Jesus passar por cima, e todos estão gritando: “Hosana, hosana ao que vem 
em nome do Senhor!”. Jesus não permitiu que as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis mudassem os rumos do seu coração.  Mas, em menos 
de uma semana, esta alegria tempestiva, esta alegria que faz com que o homem vibre no coração, virou, reverteu-se totalmente, e lá estava o mestre 
chorando, esmagado de tristeza num jardim solitário. Os seus amigos mais íntimos estão dormindo, e o peso e a sombra da morte estão sobre Ele, 
a ponto d'Ele próprio bradar, dizendo: “a minha alma está profundamente triste até à morte”.  Ele está triste, mas continua a dizer, sem pensar duas vezes, 
sem vacilar: “não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não a minha vontade, mas a tua vontade”.  Vejam que na alegria e na tristeza o coração de 
Jesus é o mesmo. As circunstâncias não mudavam o seu coração. Quer ser triunfante? Aprenda isso com Jesus! 

 

2 – TRIUNFA QUEM NÃO SE DEIXA DERROTAR ANTES DO TEMPO - “Orou, não estava bom ainda, orou outra vez”.  Ao chegar em casa, Jairo 
encontrou sua esposa e pode constatar, não mais por relatórios negativos: sua filha estava morta! Porém, o Deus da vida estava ao lado dele. Quando 
Jesus entra em sua casa, Ele entra para dá vida a tudo aquilo que está morto. Jairo não se deixou derrotar pelo que viu! Em seu coração havia uma 
Palavra viva: Não temas, crê somente. No Getsemani, Jesus está esmagado debaixo da pressão da hora, Ele está esmagado pela pressão do momento, 
mas Ele não fez o que você e eu às vezes temos vontade de fazer quando parece que não está dando certo: jogar tudo pelos ares e sair correndo. 
O que foi que Jesus fez? Ele disse: “Eu vou voltar e vou orar. Eu vou orar de novo”. O homem que é triunfante é aquele que não se desespera antes da 
hora. Jesus não se deixava derrotar antes do tempo. O quadro era dramático, a hora era terrível. Mas Ele não estava derrotado. Ele estava em 
oração, esperando em Deus. Quer ser triunfante? Não se deixe abater antes da hora. Deus ainda é Deus.  

 

3 – TRIUNFA AQUELES QUE NUNCA PERDEM DE VISTA QUE DEUS É DEUS - Jairo decidiu crer em seu milagre. Jairo sabia que a presença de 
Jesus ia devolver a alegria em sua casa. Os que duvidavam, foram convidados a sair da casa de Jairo, para que o milagre da vida brotasse. Quando 
Jesus convidou Pedro, Tiago e João, juntamente com os pais daquela menina, o coração de Jairo está fito em Jesus, que, tomando a mão da menina, 

disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. 42 - E logo a menina se levantou. No Getsemani, Jesus, se prostrou, rosto em terra e 
disse: “Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta de mim este cálice; não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.” Na sua tribulação, nunca 
perca de vista que Deus vive.  “Oh meu paizinho, todas as coisas te são possíveis”. Vejam que mesmo diante da tragédia iminente, Jesus não perdeu de 
vista que Deus é Deus e que todas as coisas estão debaixo de Seu controle. O Seu destino não estava nas mãos de Pilatos, o rumo de Sua vida não 
estava nas mãos de César. “Tudo te é possível”. Nada havia mudado. Para Jesus tudo continuava debaixo do total e soberano controle de Deus. 
João 10:17-18 - Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 18 - Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para 

a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quer ser triunfante? Nunca perca de vista que Deus é Deus em sua vida. 

 

CONCLUSÃO - Jairo foi triunfante porque escolheu crer, mesmo em meio a circunstâncias contrarias. Faça como Jairo e decida olhar para Jesus, 
mesmo diante daqueles que tentarem desvirtuar do seu propósito. Creia que . . . Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8.28. Creia que . . . As aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que 

em nós há de ser revelada. Romanos 8:18 Não permita que as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração! Jesus não permitiu que as circunstâncias 
favoráveis e desfavoráveis mudassem os rumos do seu coração. Lembre-se que na sua vida, a última palavra quem dá é o Senhor Jesus. Escolha 
crer e olhar para Jesus. O seu socorro vem d’Ele. Quando Jesus entra em sua casa, Ele entra para dá vida a tudo aquilo que está morto. Jesus vai 
devolver a alegria em sua casa, como fez na casa de Jairo.  Declare que você não vai desistir! 
 

MOMENTO DE OFERTA E ORAÇÃO & AVISOS – ORAÇÃO: Ore pela multiplicação das células e para Deus levantar líderes. OFERTA: Não há colheita sem 
semeadura. Vamos semear nesta hora! AVISOS – Visite nosso site www.cbpeniel.com as próximas lições da célula estarão disponíveis apenas no site da Igreja. Encontro da Rede Tamojuntos de 

jovens e adolescentes ocorrerá nos dias 13 a 15 de setembro. O Encontro de homens com Deus de 4 a 6 de outubro – quantos homens você irá levar? Organize seu baba e participe do evento de colheita da Rede 
de homens feriado 7 de setembro, 8h às 12h, baba em campo saciety, informações com Alex e Cleber. A Comunidade Bíblica Peniel está realizando dois cultos ao nosso Deus aos domingos: O primeiro das 9h às 
11:30 e o segundo das 18:30h às 21h.  

http://www.cbpeniel.com/
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