Estudo 11 - Jesus cura a mulher hemorrágica



Introdução:
 Leia Marcos 5:25-34. Essa narrativa também encontra-se em Mt 9:20-22 e Lc 8:4348.
 O milagre na vida da mulher hemorrágica aconteceu enquanto Jesus se dirigia a
casa de Jairo para curar sua filha.
 Segundo a Lei de Moisés, a hemorragia tornava a mulher impura cerimonialmente
(Lv 15:25-27). Ela não podia participar dos cultos na sinagoga e não podia
frequentar o templo em Jerusalém.
 Tudo o que ela tocava tornava-se impuro. A cama em que dormia, a cadeira em
que sentava e as roupas que vestia eram consideradas impuras. Qualquer pessoa
que a tocasse também se tornava impura e precisava observar os rituais de
purificação.
 Além de sofrer com o mal de sua doença, a mulher também sofria com a vergonha
e solidão.
 Leia novamente Mc 5:25-34.



1. O Milagre de Jesus – Mc 5:21-43
 O evangelista Marcos nos conta que aquela mulher havia procurado muitos
médicos, mas, nenhum deles foi capaz de solucionar o seu problema.
 Com o passar dos anos, a mulher gastou todos os seus recursos financeiros
inutilmente em busca da sua cura.
 Seu sofrimento aumentava a cada ano. Sem contemplar uma solução, ela sabia
que não viveria por muito mais tempo.
 Os habitantes de Cafarnaum conheciam as histórias dos milagres de Jesus, e a
mulher assim que soube que Jesus estava de novo na cidade, foi ao seu encontro.
 A mulher cria que Jesus poderia curá-la, tinha fé que um simples toque na bainha
de sua capa seria suficiente para livrá-la de seu mal.
 No Antigo Testamento, as pessoas podiam tocar nas vestes do rei. Marcos registra
a intenção da mulher, revelando que ela reconhecia que Jesus era o Messias
prometido.
 Ao tocar na veste de Jesus, a mulher foi curada.
 Nesse momento Jesus interrompe sua caminhada e pergunta: “Quem me tocou?”
 Essa pergunta parecia totalmente fora de propósito, afinal uma grande multidão o
cercava pelo caminho.
 Jesus, porém, sabia que alguém o tinha tocado com fé, pois dele tinha saído seu
poder curador!
 Jesus passou os olhos na multidão e aguardou a mulher revelar-se. Ela
humildemente prostra-se diante de seus pés e conta o ocorrido.





Ela estava com medo; pois sabia que de acordo com a Lei, quem a tocasse ficaria
impuro.
Mas Jesus não está preocupado com isso; ele está preocupado com a mulher.
Jesus a chama carinhosamente de “filha”.
Disse ainda: “A tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento”.
Jesus a curou física e espiritualmente! “Te salvou”, uma referência a salvação do
corpo e da alma.
Jesus pediu para que a mulher se identificasse diante de todos não para
repreendê-la, mas para que todos soubessem que ela estava curada e que de
agora em diante, ela poderia ser reinserida na sociedade.

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha a autoridade sobre todos os tipos
de doença. Ele é capaz de salvar o corpo e também a alma.
 Aqui aprendemos como a fé e o poder curador de Jesus se encontram. Não é fé na
“fé”, mas é a fé na pessoa certa: Jesus Cristo.
 A fé daquela mulher foi colocada em ação, ela não apenas acreditava que Jesus
poderia curá-la, como também foi ao seu encontro.
 Pela fé em Jesus, a mulher triunfou sobre a doença, a solidão e a vergonha. Mais
do que a cura física, ela foi salva por Jesus.

Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Sabemos quem Jesus é! Sabemos que ele tem todo o poder. Mesmo assim, temos
dificuldades de crer. Muitas vezes, ele é o último a ser consultado sobre nossos
problemas, ao invés de ser o primeiro.
 Os nossos problemas não devem nos afastar de Deus, pelo contrário, eles devem
nos encorajar a ir até a presença de Jesus.
 Oração

