Filha de Jairo
Mc 5,22-24.35-43

Introdução: Um barco está chegando à beira do lago:
o homem com o vestido branco no barco é Jesus!
Pessoas multidão na praia de conhecê-lo: eles
querem ouvir Jesus e estar com Ele.
Todos nós sabemos, é de Jairo. E “o soberano da
sinagoga, a casa de Deus Jairo pede a Jesus: “Meu
bebê está morrendo. Por favor, Jesus, venha e
coloque a mão sobre ela, para curar e continuar a
viver! “.
Jesus se levanta e vai com ele. O povo o seguia, rally
em torno dele ...

Enquanto Jesus está a caminho para a casa, vindo da
casa de mensageiros caposinagoga e dizer: “Jairo,
sua filha está morta, não perturbe mais do que Jesus,
agora não há nada a fazer.”
Jesus não é a importância das palavras de dois
homens, e diz a Jairo:

“Jairo, não tenha medo! Só continua a ter confiança,
e sua filha será salva! “ Jairo acredita que Jesus diz
a ele e, juntos, o rumo de casa. Aqui, eles chegaram.
Quando Jesus chega à casa de Jairo, Jesus é uma
grande confusão,

e há muitas pessoas que estão chorando e toda a
casa de eco os gritos ...

“Por que você está chorando? - Jesus diz ao povo - A
criança não está morta, mas dorme,

“As pessoas não entendem:” O que este homem diz?

Quem é esse homem
que se lança aos pés de
Jesus? O que é que Jairo
da sinagoga? (Convidar
as pessoas a orar, ler as
escrituras). Ele tem uma
filhinha de 12 anos que
ama: esta filha está muito
doente.
Jesus entende a dor ...

Temos certeza de que a criança está morta, vimo-lo. “

Alguém ri para ele.

Jesus entra na sala, eles podem ir com ele só seu pai,
mãe e três dos seus amigos - Pedro, Tiago e João. A
menina está deitada em sua cama.
Jesus se aproxima da menina e leva-a pela mão. O
olhar, então diz: Talitha Kum “, que significa” menina,
levanta-te “Imediatamente a menina se levanta..
Sim, ele está vivo! Você pode caminhar, ele está bem.
Jesus diz: “Dê a criança algo para comer, com certeza
vai estar com fome.”
As pessoas ao redor é pego de surpresa, e logo toda
a região se trata de Jesus

Chiara: Se orarmos! Jesus nos ajudará!

O incidente
Eric - Suécia
Eric chega da escola e diz à sua mãe: “Sabe, irmão
de Marcos, Luc, indo em uma moto colidiu com um
carro.”
Durante o jantar Dias diz aos outros: “Agora Mark está
no hospital e é muito grave ... O médico não sabe se
ele vai se curar.”

Por que as pessoas
começam a rir de Jesus?
(Eu tenho certeza que a
criança está morta, e não
acreditam em Jesus)

Talvez Jairo pensar sobre
o que Jesus disse: “Não
tenhais medo! Só continua a
ter confiança e sua filha será
seguro. “ Jairo acreditou em
Jesus

A menina não sabe o que
o torna ainda era, os pais
ficam atordoados ... mas
estou tão feliz! Dia que
Jesus trouxe a alegria em
que a família!

à noite, antes de ir dormir, pedir a Jesus para curar
juntos.

Todos os dias, ir à escola, Eric pergunta como é Luc
Mark. É certo que Jesus vai curar!

Duas semanas depois, Luc diz: “Meu irmão está agora
melhor, o médico diz que está fora de perigo.”

Eric Dias está feliz! Depois da escola é executado em
casa e dar a todos a boa notícia de que Mark está fora
de perigo!

Jesus nos ajuda sempre
Carolina, Brasil
“Meu pai estava muito nervoso porque não havia uma
falha na casa por uma semana e não poderia resolver
o problema.
Eu pensei, eu não posso ficar assim, feriu o coração.

Liguei para meu irmão, Matheus, também em Gen 4,
e Daniel,

e fomos para o quarto para pedir a Jesus para ajudálo.

Quando saímos, estamos quase com medo, porque
Jesus resolveu o problema tão rapidamente:

seu pai teve uma outra idéia de como fazer e tudo
correu bem, mas eu eo Matheus sabia o porquê “.

Chiara: Se orarmos! Jesus nos ajudará!

