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Jesus pediu que 
todos saíssem, 
pegou na mão da 
menina e falou: 
"Menina, eu digo a 
você: Levante-se!"

Apenas Jairo, sua esposa e três discípulos
de Jesus estavam no quarto da menina.  Eles

ouviram as palavras de
Jesus. Será que a

menina também
ouviu?

Os pais da menina ficaram admirados.  Jesus 
pediu que dessem algo para a menina comer.

A menina ouviu 
as palavras de 
Jesus!  Ela se 
levantou 
imediatamente. 
Jesus a 
ressuscitou 
da morte.

Jairo era um 
líder na igreja 
dos judeus.

Ele adorava a Deus 
e ensinava a palavra 
de Deus para outros.  
Certo dia, um 
problema terrível 
aconteceu com 
Jairo.

A MENINA 
QUE VIVEU 

DUAS 
VEZES
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Eles devem ter ficado muito felizes e agradecidos a 
Jesus.  O amor e o poder de Jesus trouxeram a 
filha querida deles de volta para a vida.

A MENINA QUE VIVEU DUAS VEZES

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,

se encontra em 

Marcos 5 e Lucas 8

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Janie Forest
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Somente uma pessoa poderia ajudar a 
filha de Jairo.  Jairo saiu para procurar 
Jesus e trazê-lo para sua casa.  

Ele precisava conseguir ajuda para 
sua filha antes que ela morresse.

Venha 
comigo e 
ponha as 
mãos sobre 
ela para 
que sare
e viva!"

Jairo 
encontrou 
Jesus 
cercado
de pessoas.

Jesus foi com Jairo 
mas ele não conseguia 
ir rápido por causa da 
multidão.  Entre a 
multidão havia uma 
mulher que estava 
doente há doze anos.

Multidões encostavam 
nele.  Mas a mulher que 
foi curada sabia que 
Jesus queria que ela 
falasse.  Timidamente, 
ela contou a sua 
história para Jesus.

Um milagre!  Um 
milagre!  A mulher ficou 
curada imediatamente!  
Completamente!  Ela sabia 
que estava curada e forte.  
Mas uma voz falou: "Quem 
foi que tocou na minha 
capa?" - Jesus estava 
perguntando.

O que essa mulher poderia fazer?  
Ela pensou: "Se eu apenas tocar 
na capa dele, ficarei curada."  Ela 
seguiu em direção a Jesus, 
esticou o seu braço e 
tocou na roupa dele.

Ela tinha gasto todo o 
seu dinheiro com vários 
médicos mas não tinha 
melhorado.  Ela queria 
muito ver Jesus!

Ele se 
ajoelhou 
aos pés de 
Jesus e 
implorou: 
"Minha 
filha está 
morrendo!

A sua filha querida, 
de apenas doze anos, 
ficou muito doente.  
Ninguém conseguia 
ajudar a menina.  
Jairo sabia que ela 
estava morrendo.

Seus amigos provavelmente não gostavam 
de Jesus.  Mas Jairo não se importava. 

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
Na casa, todos estavam chorando.  Mas Jesus falou: 
"A menina não morreu; ela está dormindo."  Eles 
riram, porque sabiam que ela estava morta.

Quando Jesus ouviu isso, ele respondeu: "Não tenha 
medo; tenha fé!"  Deve ter sido difícil para Jairo 
confiar nisso.  Sua filha estava morta.

Tarde demais... Quem 
sabe se aquela mulher 
não tivesse falado 
com Jesus... Morta!  
A filha querida de 
Jairo estava morta.

Naquele momento, 
alguns servos da 
casa de Jairo 
chegaram.  Seus 
rostos talvez 
mostrassem qual 
era a notícia: "Seu 
Jairo, a menina já 
morreu."  Morta!  
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