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Um Homem com  
a Mão Aleijada
Marcos 3:1-6

No sábado, Jesus entrou no 
templo para adorar e os fariseus 
cochicharam entre si: “Vamos 
ver se conseguimos flagrar Jesus 
fazendo algo de errado”. Eles 
observavam Jesus bem de perto. 
Se apenas pudessem pegá-Lo 
curando alguém, eles poderiam 
acusá-Lo de estar trabalhando 
em um dia de sábado. Mas Jesus 
sabia o que os fariseus estavam 
pensando. Então, Ele pediu a 
um homem que tinha a mão 
aleijada para se levantar. Jesus 

enfrentou a multidão e disse: 
“Devemos fazer coisas boas ou 
más em um dia de sábado? Se 
pudermos salvar uma vida, não 
devemos fazê-lo?” Mas ninguém 
disse uma palavra, e Jesus ficou 
decepcionado. Ele sentiu pena 
porque as pessoas ainda não 
entendiam. “Estende a tua mão”, 
disse Ele ao homem, que logo 
obedeceu e sua mão foi curada. 
“Jesus é um criminoso”, os 
fariseus disseram uns aos outros. 
“Ele curou alguém no sábado!” 
Em seguida, eles começaram 
a pensar em um plano contra 
Jesus. 
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Uma Mulher Doente
Marcos 5:21-34

Jesus foi ensinar às margens 
do mar da Galileia. Um homem 
chamado Jairo tinha ido vê-Lo, 
pois sua filha estava doente. 
Chegando lá, ele disse a Jesus: 
“Por favor, venha até minha 
casa! Minha filha pode morrer 
a qualquer minuto”. Então, 
Jesus foi com ele, e todos os 
Seus seguidores também foram. 
Enquanto eles caminhavam, 
uma mulher tentou chamar a 
atenção de Jesus. Mas havia 
tantas pessoas em torno dele! 
A mulher estava muito doente, 
e tinha passado toda a sua vida 
indo a médicos sem que nenhum 
deles curasse a sua doença. “Se 
eu pudesse apenas tocar na 
roupa dele”, ela pensava, “eu 
ficaria curada”. Então, ela passou 

a mão pela túnica de Jesus. No 
mesmo instante, toda sua doença 
a deixou e ela ficou curada. 

Jesus sentiu sair poder dele 
e perguntou. “Quem tocou 
minhas vestes?” Seus discípulos 
disseram: “Jesus, há tantas 
pessoas aqui. Como você pode 
perguntar quem te tocou?” Mas 
a mulher sabia que Jesus estava 
falando sobre ela. A mulher 
começou a tremer e se ajoelhou 
diante dele. Ela falou para Jesus 
sobre sua doença e explicou por 
que havia tocado na roupa dele. 
Então, Jesus disse a ela: “Você 
teve fé, e foi a sua fé que te 
curou!” 

A mulher sorriu. Ela não 
estava mais com medo.
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Uma Garota Morrendo
Marcos 5:35-43

Finalmente Jesus chegou à casa 
de Jairo. Alguns homens saíram e 
disseram a Jairo: “É tarde demais. 
Sua filha está morta”. Mas Jesus 
não deu ouvidos a eles e disse a 
Jairo: “Não se preocupe. Basta 
ter fé!” Então, Jesus entrou na 
casa. Os familiares da menina 
estavam sentados em volta dela, 
chorando. “Por que vocês estão 
tristes?”, Jesus perguntou a eles. 
“A menina só está dormindo.” 

Jesus entrou no quarto da 
menina, pegou sua mão e disse: 
“Talitha, koum!”, que significa: 
“Menina, se levante!” De 
repente, a menina abriu os olhos 
e se sentou. Ela saiu da cama 
e começou a andar. Seus pais 
ficaram maravilhados. Jesus disse 
para eles darem algo de comer 
à menina. “Mas guardem esse 
milagre que vocês viram”, Jesus 
acrescentou. “Não contem a 
ninguém”. Depois disso, Ele saiu.
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A Tempestade 
Marcos 4:35-38

Jesus estava com Seus 
discípulos no mar da Galileia. 
O céu estava ficando escuro e 
Ele disse: “Vamos atravessar 
para o outro lado”. Enquanto 
estavam atravessando, uma 
tempestade de vento começou 
a soprar. As ondas respingavam 
e enchiam o interior do barco 
com água. O barco logo ficou 
mais pesado e começou a 
afundar. “Jesus, ajude-nos!” Os 
discípulos gritaram. Mas Jesus 
estava dormindo e não ouviu os 
discípulos. A tempestade estava 
piorando, então eles sacudiram 
Jesus e O acordaram: “Mestre”, 
disseram eles, “você não Se 
importa por estarmos quase nos 
afogando?”
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