
Marcos 5:25-34

E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue,
E que havia padecido muito com muitos médicos, e 

despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, 
antes indo a pior;

Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e 
tocou na sua veste.

Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe secou a fonte do seu sangue; e sentiu no seu 

corpo estar já curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, 
voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas 

vestes?
E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te 

aperta, e dizes: Quem me tocou?
E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera.

Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo 
e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-

lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada 

deste teu mal.

1. A situação da mulher.
● Doente
● Debilitada por conta da doença.
● Excluída por causa da lei judaica que dizia que deveriam 

ser exclusos do convívio da sociedade todos os que eram 
acometidos de doenças incuráveis.

● A doença já durava 12 anos. V.25
● Quando ela achava que não poderia ficar pior, os recursos 

todos se esgotaram. V.26

● A mulher encontrava-se em uma situação desesperadora, 
desenganada pela medicina e desamparada.

● Ouviu falar de Jesus. V.27 



2. Os obstáculos 
● A multidão que andava (com seu corpo debilitado e frágil, 

como poderia disputar e romper na multidão?).
- Muitas vezes olhamos para nós mesmo e nos julgamos 

incapazes de realizar algo por algum motivo, e o principal 
motivo muitas vezes é o financeiro. 

● Ela mesma. (Vencer a incredulidade, vencer o medo de ser 
reconhecida, pois, caso isso acontecesse a expulsariam de 
lá.) 

- Não olhou para seu estado debilitado.
- João 11:40 A incredulidade nos impede de recebermos os 

milagres de Jesus constantemente.
- Decidiu correr o risco.
- Traçou um plano e o executou. V.27
Quais os riscos que podemos correr por decidirmos tocar as 

vestes de Jesus para receber o milagre?

- Quando queremos abrir um negócio: Perder o investimento e se 
tornar desacreditado.

- Quando decidimos pela santidade em qualquer situação ainda 
que nossas atitudes venham entristecer alguém: o risco é 
ouvir coisas e receber atitudes que não nos deixarão 
alegres.

- Quando decidimos cortejar alguém: O risco é de um se 
interessar por outra pessoa e abandonar o outro.

A MULHER VIU OS RISCOS, MAS SE VISUALIZOU CURADA. Mt 
6:22-23 Lc 1:37

DAVI VIU OS RISCOS, MAS SE VISUALISOU REI. 

PAULO VIU OS RISCOS, MAS SE VISUALISOU NO DESCANSO 
ETERNO

JESUS VIU OS RISCOS, MAS VISUALISOU EU E VOCÊ LIVRES 
DO INFERNO

E VOCÊ....

O QUE NECESSITA VISUALISAR?



Analisando esta história e várias outras narradas na Bíblia podemos 
perceber que na maioria delas o milagre não vem até nós, e sim 
nós vamos até ele.

Deus não irá realizar aquilo que é de sua competência.

LEVANTE E VÁ A LUTA!

Ninguém é obrigado a acreditar em você.

Ninguém é obrigado a caminhar com você.

Ninguém é obrigado a lhe apoiar.

Qual é o tamanho do teu desejo de conquistar?

Quando Jesus entra na história:

Jesus pergunta quem o tocou, não porque não sabia quem o tinha 
feito, mas sim para chamar a atenção da multidão para a mulher, 
pois agora Ele a estava reintegrando ao convívio social.

Jesus a chama de “filha”.

Jesus confirma a sua fé.  

Jesus confirma a sua vitória.

 


