
  

 

UM TOQUE DE CURA. 

 Quebra Gelo: Quando você tenta e não consegue resolver 

um problema como você se sente? 

 Louvor: Se tentaram matar os seus sonhos. 

 Passagem Bíblica: Mc.5:25-34 

 Para pensar: Em sua opinião, você tem parado para auxiliar 
aqueles que precisam de ajuda? Tem dedicado tempo para ouvir o 
coração ferido e confortá-lo com a Palavra de Deus?   
 

Desenvolvimento do Tema: Essa história nos leva a uma reflexão 
profunda de nossa fé. Perceba que enquanto Jesus caminha até a casa de 
Jairo, há uma interrupção no texto bíblico, é justamente nessa pausa que 
Cristo pergunta se alguém O tocou. Nesse simples ato, Jesus nos ensina a 
verdade sobre a atenção, observe, mesmo em meio a tantas pessoas Ele 
notou que o Seu poder beneficiou alguém, Ele se importa com aqueles que 
O buscam, Ele percebe quando O tocam com fé.  
Assim como Jesus, somos chamados a amparar os que sofrem nesta terra 
corrompida pela maldade, chamados a sermos a mão de Deus na vida de 
seres aflitos e desesperados, chegou o momento de pararmos de andar com 
a multidão e começarmos a fazer a diferença para aqueles que estão ao 
nosso lado.  
Há três situações que merecem nossa atenção na história dessa mulher en-
ferma: 

 
1º ELA OUVIU FALAR DA FAMA DE JESUS E CRÊU QUE ELE PODERIA 
RESOLVER SEU CASO (MARCOS 5: 28). 
A bíblia nos diz em Romanos 10:17 - De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir 

pela palavra de Deus. e ainda: Romanos 10:14 - Como, pois, invocarão 

aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? 

e como ouvirão, se não há quem pregue?  

A mulher só teve a sua fé ativada por que OUVIU falar de Jesus. Isso significa 
que alguém falou de Jesus para ela. Como é importante testemunharmos de 
Jesus em todos os lugares; pois não sabemos as condições que as pessoas 
estão (ninguém sabia do problema daquela mulher até que ela o revelou).   
 

2º ELA AGIU COM FÉ, MAS EM SEGREDO. 

Dar um testemunho é muito importante. Mas precisamos aprender a 
esperar o momento certo. A bíblia nos ensina a termos segredos com Deus.  
Mateus 6:4 - Para que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê 

em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente.  

Mateus 6:6 - Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua 

porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 

recompensará publicamente. 

Mateus 6:18 - Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que 

está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. 

O interessante é que tudo que fazemos em secreto com Deus ele nos 
recompensa publicamente. 

 
3º A PERGUNTA DE JESUS: “QUEM ME TOCOU? ” (MARCOS 5:30). 
Existe uma fé que toca em Jesus. Jesus está atento a cada um que se aproxima Dele. 

Mesmo que esteja no meio de uma multidão sempre será possível tocar em Jesus. 

 
CONCLUSÃO 

Como é importante testemunhar de Jesus. Pessoas podem estar aguardando o 

seu testemunho para serem curadas.  


