
A Filha de Jairo
Baseado em Marcos 5:21–24, 35–43; Lucas 8:41–42, 49–56; 

e Mateus 9:18–19, 23–25.

Certo dia, Jesus andava pela cidade com Seus discípulos, 
ensinando enquanto caminhava, e foi parado por Jairo, um 
dos governantes da sinagoga. Jairo ajoelhou-se aos pés de 
Jesus e Lhe pediu para ir à sua casa orar pela sua filha que 
estava morrendo. Jesus foi imediatamente com Jairo.

No caminho, Jesus parou para curar uma mulher que há 
doze anos estava doente. Enquanto isso, um mensageiro 
aproximou-se de Jairo para lhe dizer: “Sua filha morreu. 
Jesus não precisa mais ir à sua casa.” Mas Jesus disse a 
Jairo: “Não tema. Somente creia”. Jesus e alguns dos Seus 
discípulos entraram na casa de Jairo, onde Jesus orou pela 
sua filha de 12 anos. E ela logo se levantou e começou a 
andar.    

Imaginem como ela deve ter ficado emocionada por 
conhecer Jesus e ter sido uma das pessoas que Ele curou!





Cantos

Parte para 
colar no 
verso, 

depois de 
prender um 
barbante. 

(Ver 
instruções 
ilustradas.)

Partes da moldura
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http://www.mylittlehouse.org/images/calendar/2013-12/instruction-3D-picture.pdf
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