
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Marcos 25-34 

Propósito: assim como a mulher do relato bíblico, passamos por situações na vida para as quais não 
encontramos solução. Nosso desafio é de descobrirmos as atitudes que esta mulher teve e que 
qualquer pessoa deve ter para salvação e paz no coração. 
 

• Este episódio é reatado por Mateus, Marcos e Lucas. 
• É um relato real com pessoas reais. Não se trata de uma parábola, mas sim de uma realidade que 

causava perplexidade e muito sofrimento. 
• De um lado, temos uma mulher com uma hemorragia crônica, que perdurava 12 anos Marcos 5:34. 

De outro lado estava Jesus. 
• Há algumas constatações a serem observadas na realidade desta mulher: 

 
1. Sua condição  hemorrágica a tornava impura. Levítico 15:25-27. 

• A Lei de Moisés deixava claro o que fazer com uma pessoa nestas condições: 
• Lev 15:25  Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da 

sua menstruação ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os 
dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação.  

• Lev 15:26  Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da 
sua menstruação; e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua 
menstruação.  

• Lev 15:27  Quem tocar estas será imundo; portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e 
será imundo até à tarde. 
. Sua condição trazia vergonha. 

• Não é difícil imaginar o constrangimento e vergonha que uma mulher nestas condições poderia 
sofrer. 

• Ela era evitada por todos, inclusive a própria família. 
• Era excluída da sinagoga e do templo. 

 
3. Sua condição trazia prejuízo financeiro. Marcos 5:26 

• O texto nos diz que ele tinha despendido tudo que tinha. 
• Lucas nos diz que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. 

 
4. Sua condição trazia frustração. Marcos 5:26 

• Por nenhum pudera ser curada. Diz Lucas 8:43. 
• Quando uma pessoa gasta todo o seu recurso e obtém resultado, há compensação. Mas quando se 

gasta tudo e não há resultado, o que resta é Frustração. 
 

•  A atitude da mulher nos permite compreender as ações que podemos ter e que nos trazem salvação: 
1. Devemos voltar o olhar para Jesus. 
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• Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus, e isto trouxe esperança. Marcos 27. 
• Jesus traz esperança ao coração abatido. 

 
2. Devemos buscar por Jesus. Marcos 5:27 
• A mulher precisou vencer o obstáculo da multidão que cercava Jesus. 
• O que ela necessitava era maior do que qualquer dificuldade a sua volta. 
3. Devemos crer que o Senhor Jesus pode trazer solução. Marcos 5:28. 
• Devemos olhar este milagre na perspectiva mais ampla, que vai além da cura de uma enfermidade 

física. Na verdade, os milagres tinham uma representação que iam mais longe, representando o 
poder de Jesus para curar a alma. 

• O desejo da mulher era de tão somente tocar nas suas vestes. Sua fé foi tão firme, que imediatamente 
o milagre aconteceu, e ela ficou curada. 5:29. 
 

4. Tenha a coragem de publicar sua vitória. Marcos 5:33. 
• Depois de curada, ela não se conteve, e publicamente expressou sua gratidão, apresentando-se 

diante de todos. 
• Mais do que a cura física, Jesus lhe deu a cura para a alma, quando disse: Filha, a tua fé te 

salvou. Vai em paz, e sê curada deste teu mal. 

 

Conclusão: 

Para reflexão: 

1. Você já viveu alguma situação que lhe deixou perplexo? 
2. Qual parte da história desta mulher que mais lhe impressionou? 
3. Mais do que ser curada, ele encontrou paz? Você já tem a paz que Jesus oferece? 

 
 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


