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Em Jesus há
RESTAURAÇÃO
da Vida

“24 Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. 25 E estava ali certa mulher que
havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia. 26 Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. 27 Quando ouviu falar de Jesus,
chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, 28 porque pensava: “Se eu tão
somente tocar em seu manto, ficarei curada”. 29 Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu
em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. 30 No mesmo instante, Jesus percebeu que dele
havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: “Quem tocou em meu manto?” 31 Responderam os seus discípulos: “Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: ‘Quem tocou em
mim?’ ” 32 Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33 Então a
mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de
medo, contou-lhe toda a verdade. 34 Então ele lhe disse: “Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique
livre do seu sofrimento”. (Marcos 5:24-34)

UM ENCONTRO DE CURA
Esse texto fala de um dos encontros mais impactantes do Evangelho de Marcos: Jesus com uma
mulher anônima, doente, fisicamente debilitada, psicologicamente abatida. Além do corpo, uma alma
fragilizada pelo isolamento. Não podia ter contato com as pessoas nem mesmo para cumprimentá-las;
não podia se relacionar intimamente com seu marido. Tudo isso porque seu sangramento a tornava
cerimonialmente impura e, por essa razão, estava impedida de participar de qualquer culto religioso,
mesmo público. Qualquer um que tocasse nela ou no lugar em que ela tivesse ao menos sentado ou
deitado teria que se purificar. Por 12 anos, diz o texto, ela buscou cura e alívio para seu sofrimento,
gastando todos os seus bens.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO:
Você acredita que há cura para o coração de pessoas que se sentem excluídas, não amadas, rejeitadas,
desvalorizadas? E quanto a você? Essa narrativa traz à sua memória algo que o/a tenha feito sentir-se limitado ou limitada? Isolado ou isolada?

ATITUDES PARA REVERTER UMA VIDA DE LIMITAÇÕES:
1. Não se conformar: A personagem do texto acima não se entregou ao seu problema, apesar de gastar
tanto tempo e dinheiro buscando a cura;
2. Fé: Ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas ouvira sobre tudo que ele fizera entre aquelas cidades. Foi
o bastante para que ela o buscasse com fé;
3. Ousadia: Ela enfrentou a multidão, superou suas dificuldades físicas, expôs-se à reprimenda pública e foi
na direção de Jesus, tocando em suas vestes;
4. Testemunho: Confessou diante de Jesus e da multidão seu drama, revelando a cura prodigiosa que
recebera.

PARE, PENSE E OUÇA
A mulher do fluxo de sangue entrou invisível e saiu marcada pelas palavras de Jesus para ela:
“Filha”: ela foi aceita, não rejeitada;
“A tua fé te salvou”: foi alcançada pela salvação;
“Vai-te em paz”: não devia nada a ninguém;
“Fica livre”: recebeu cura total.

MAIS PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
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 lhe dar salvação. Tal como aquela
mulher, você pode ficar livre daquilo que o/a afasta das pessoas e limita sua liberdade. Aproxime-se de
Jesus, hoje, e o toque, pela fé, recebendo-o como senhor e salvador. Se esse é o seu desejo, faça a
seguinte 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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