
 
 

 
 

O AMIGO JESUS – PARTE I 
 

  

Marcos 5:25-34 

 

 
 
 

Q U E B R A  -  G E L O 
 

 

Faça os participantes refletirem através das seguintes perguntas:  

- Quantas pessoas conhecem que se sentem assim hoje: excluídas, mau amadas, rejeitadas, 

desvalorizadas? 

- Há algo em sua vida que o faz se sentir limitado, excluído?  

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Era uma mulher do povo, sem nome, sem identificação, anônima, doente, talvez anêmica pelo 

sangramento, debilitada fisicamente, psicologicamente abatida. Não podia ter contato algum 

com homens e mulheres, nem a mão podiam dar, em sinal de cumprimento; era considerada 

impura, ou seja, ela estaria excluída por aquele período de participar de qualquer cerimonial 

que envolvesse o contato com o Senhor, inclusive o culto público. Tinham que se purificar 

Todos os que tocassem nela, tinham que se purificar, até mesmo algo em que ela se deitasse 

ou assentasse. Gastou até o que não tinha procurando cura, mas em vão. 

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Atitudes que transformaram sua vida:  

 

1. Não se conformar:  

Não se entregou a seu problema, apesar de piorar e perder todo seu dinheiro, pelo contrário, 

12 anos ela lutou contra ele, mas com a arma humana que conhecia: tratamento médico;  

 



2. Fé:  

Ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas ouvira a fama dele. O que ouviu foi o bastante para 

crer que Ele era a solução para sua vida. “Se eu apenas lhe tocas as vestes...”  

 

3. Ousadia:  

Ela lutou contra tudo para conseguir uma benção. Enfrentou a multidão e suas dificuldades 

físicas, se expôs publicamente e foi encontrar com Jesus. Sabendo ser impura, ela 

provavelmente não quis fazer daquele homem Jesus um impuro. Então ela não tocou nEle, 

mas nas suas vestes.  

 

4. Testemunho:  

Confessou diante dEle e da multidão seu drama, agora curada não tinha do que se 

envergonhar. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

As bênçãos que aquela mulher recebeu de Jesus:  

- Filha: aceitação como filho e não rejeição;  

- Tua fé te salvou: salvação, o presente maior;  

- Vai-te em paz: perdoada, sem acusação;  

- Fica livre: cura total do mal  

 

 
 

D E S A F I O 
 

 

Quem é Jesus para você? Como você tem se aproximado dele? Jesus quer lhe dar uma nova 

perspectiva de vida, perdoar seus pecados, curar suas feridas, seu passado, e salva-lo. Tal 

como aquela mulher, você pode ficar livre daquilo que o prende e limita, bastando aproximar-

se de Jesus pela fé. Toque nEle, pela fé, neste dia, e o receba como seu salvador, fazendo uma 

oração... Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Reconheço que 

o senhor é o filho de Deus, o Salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e vive. 

Eu te recebo como meu único Salvador e Senhor, peço perdão dos meus pecados e entrego a direção 

da minha vida ao Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor também me recebe. Eu oro em nome de 

Jesus, amém. 
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