
 

 

É TEMPO DE SUPERAÇÃO!

Estamos vivendo um novo tempo na 

terra. Observe que o nosso Deus tem mudado 

padrões, tem mudado direções, quebrado 

discursos, e tem chamado seu povo para se 

voltar a Ele. 

E para vivermos o que Deus tem para 

nós precisamos reconhecer onde necessitamos 

de cura, pois só pessoas curadas curam. Somos 

curados para curar. 

Hoje vamor ler a palavra de Deus em 

Marcos 5:24 a 34 (leiam juntos). 

No texto de hoje (Marcos 5.24) Jesus 

transforma a vida de uma mulher apenas com 

um toque. E a grande verdade que precisamos 

afirmar é que realmente não importa o quão 

difícil pareça, Jesus é especialista em fazer o 

impossível. 

Você entende isso? Jesus tem poder 

pra mudar qualquer situação! 

 

1. SUPERANDO AS BARREIRAS 

INTERNAS (MC 5. 25, 26 E 28); 

Naquele contexto da época, a mulher, 

quando passa pelo período menstrual era 

considerada impura e tinha que ficar longe de 

tudo e todos (Ler Levítico 15:27). 

Agora imagine ela que passava por 

isso há 12 anos. O emocional dela certamente 

foi se acabando junto com o físico e sua alma 

já estava abatida. Ela devia se sentir não só 

impura, mas inapropriada, abandonada, suja, 

excluída, mau falada, debilitada, fraca, feia, 

triste, amargurada e roubada. 

Eu não sei como você tem se sentido, 

ou quais são as barreiras internas que você tem 

lutado, mas eu quero te dizer: “Ela ouviu falar 

de Jesus e onde Ele estaria, e logo teve uma 

certeza dentro dela, que só Ele poderia mudar 

essa situação e transformar sua vida.” 

Então numa atitude de fé ela vence 

todas suas crenças internas, tanta dor e tristeza 

e dá um passo à frente para a busca do seu 

milagre. 

Eu quero te dizer: VOCE É MAIOR 

QUE SUA DOR! 

 

 

 

 

 

2. SUPERANDO AS BARREIRAS 

EXTERNAS (VS 27-29); 

Aquela mulher saiu de casa, mesmo 

estando bem debilitada. O seu físico também 

era um problema grave. Imagine tanta gente 

que estava ao redor de Jesus. Ainda sim tinham 

os discípulos que de certa forma tentavam 

proteger Jesus. Dessa forma, ela percebe que 

se fosse por baixo, se arrastando, poderia de 

alguma forma, tocar só em suas vestes. 

Muitas vezes temos que avançar, nem 

que seja se arrastando. Eu imagino que ela não 

olhou se alguém estava pisando nela, dando 

chutes ou até empurrando, ela só olhou pra 

frente e com sua mão estendida e muita fé O 

tocou. 

Aprenda algo com isso: “Não deixe 

que as barreiras externas te bloqueiem, vença-

as”. É tempo de SUPERAR! 

 

3. SUPERANDO A BARREIRA DO 

MEDO (VS 30-33); 

Existem momentos que o medo vem 

com tudo e parece que não vamos conseguir se 

posicionar e realmente mudar a nossa história, 

e por causa disso voltamos a “estaca zero”. 

No versículo 33 a mulher, mesmo 

assustada e tremendo, se ajoelhou e contou o 

que havia feito. 

É uma verdade que o medo nos 

paralisa, mas a palavra de Deus nos certifica 

que o AMOR LANÇA FORA TODO MEDO! 

(João 4:18) 

A mulher foi restaurada em sua 

identidade (Vs. 34: “pois ela ouve: Filha, sua 

fé a curou. Va em paz. Seu sofrimento 

acabou”). 

 

CONCLUSÃO: 

Tenha certeza que Jesus não tem 

interesse de curar só a sua dor, ele tem 

interesse em te dar muito mais. 

Ele restaura sua identidade dizendo: - 

Filhos, agora vocês fazem parte da minha 

família! Jesus nos recoloca de volta numa 

comunidade de amor e de fé - a própria 

Família de Deus. Ele dá a cura, mas diz “Vá 

em paz”! 

 

SEMANA DE 26 DE JULHO 

À 01 DE AGOSTO DE 2021. 

Então Ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou! 

Vá em paz e fique livre do seu sofrimento". 

Marcos 5:34 


