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Removendo Obstáculos 
 

Marcos 5:35-42 
 

Introdução: o nosso Deus é um Deus abençoador. Um de seus prazeres é ver o seu povo 
vivendo debaixo da sua bênção. Ele é um Deus de milagres, não existe absolutamente nada 
que Ele não possa fazer. O impossível é para o homem, porém, Deus desconhece o impossível, 
e todos aqueles que crerem nele por intermédio de Jesus, viverão numa dimensão espiritual 
onde o milagre acontecerá. 

 
Todavia, muitas vezes, obstáculos precisam ser superados para que o milagre aconteça. Em 
Marcos 5, a Bíblia narra um dos milagres que Jesus realizou. A filha de Jairo estava enferma e 
chegou até mesmo a morrer, porém, Jesus a chamou novamente à vida e o milagre aconteceu. 
Esse episódio mostra que Jesus removeu três obstáculos antes de realizar o milagre. No estudo 
de hoje, nós veremos o que precisa ser removido antes do milagre acontecer.  

 
1. Removeu o relatório negativo –  o versículo 35 diz que chegaram alguns da casa de Jairo e 

disseram: “Tua filha já morreu; por que ainda incomodas o mestre?”. Porém, o verso 36 diz: 
“Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente”. A 
primeira coisa que Jesus fez para preparar o caminho do milagre foi remover o relatório 
negativo. Havia uma esperança no coração de Jairo, porque Jesus estava ao seu lado, 
entretanto, quando chegaram aquelas pessoas dizendo que a menina havia morrido, esse 
relatório negativo poderia roubar a sua fé e, certamente, o milagre não se realizaria. Por isso, o 
versículo diz que “Jesus não acudiu a tais palavras e disse para Jairo não temer e crer 
somente”. 

 
Palavras negativas roubam a fé e trazem desespero. Nosso coração pode estar esperançoso, 
uma perspectiva de milagres e bênçãos pode estar diante de nós, porém, uma palavra 
negativa liberada por alguém pode interromper o mover do milagre. Palavras negativas 
podem ser palavras maldosas, podem ser calúnias, mentiras que são ditas no sentido de nos 
desestabilizar emocionalmente. Portanto, não perca a perspectiva do milagre, faça como 
Jesus, “não acuda a tais palavras” e creia somente. 

 
2. Removeu a companhia negativa – em segundo lugar, entendemos por aquilo que está no 

verso 37, que Jesus removeu a companhia negativa. Veja o que esse versículo diz: “Contudo 
não permitiu que alguém o acompanha-se, senão Pedro e os irmãos Tiago e João”. Essa 
declaração é extremamente significativa, porque Jesus está nos ensinando que dependendo 
daqueles que estiverem ao nosso lado o milagre pode não acontecer. 

 
Pessoas negativas podem destruir a nossa fé. A companhia negativa é aquela que produz 
dúvida, que traz desorientação, que faz você duvidar das metas que um dia Deus lhe deu. 
Cuidado com quem você anda, com a influência negativa exercida por alguém sobre a sua 
vida. Devemos andar com os que amam a Deus, aqueles que são obedientes, que são fiéis a 
Deus, que são fiéis em tudo, que sempre têm uma palavra de ânimo, que demonstram no 
procedimento que são pessoas de fé e querem ver Reino de Deus crescer e ser estabelecido 
nesse mundo.  Portanto, não caminhe com aquele que pode debilitar a sua fé. 
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3. Removeu o ambiente negativo – o terceiro ponto desse estudo, nós encontramos nos versos 
39, 40: “Ao entrar, lhes disse: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, 
mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e mãe da 
criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava”.  
Quando Jesus entrou naquele lugar, um ambiente de desespero e incredulidade estava 
formado. Então Jesus disse que a menina não estava morta, e todos começaram a rir dele. 
Cuidado com a irreverência, com as gozações e tudo aquilo que pode corromper o ambiente 
do milagre O ambiente que Jesus encontrou se tornou totalmente desfavorável para que um 
milagre acontecesse. Então, Jesus ordenou que todos saíssem e ficou apenas com os pais e os 
discípulos que foram com ele, para que, assim, um ambiente propício à um milagre fosse 
criado. Em seguida, tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse, e, então, o 
milagre aconteceu, pois imediatamente ela se levantou. 

 
Veja o que Paulo diz em Efésios 5:19, 20: “falando entre vós com Salmos, entoando e louvando 
de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso 
Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”. Portanto, crie um ambiente positivo, cheio 
de fé e esperança, cante louvores, dê testemunho, fale e ouça aquilo que edifica. Remova 
tudo aquilo que pode corromper a fé, tudo que entristece o Espírito Santo, assim você irá 
preparar o ambiente e o milagre vai acontecer. 

 
 

 


