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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Quantas pessoas conhecem que se sentem assim hoje: excluídas, mal 

amadas, rejeitadas, desvalorizadas? Há algo em sua vida que o faz se sentir limitado, excluído? (sem precisar se 

identificar ou mencionar em público). 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico Base: Marcos 5.25-34 

 

Era uma mulher do povo, sem nome, sem identificação, anônima, doente, talvez anêmica pelo sangramento, 

debilitada fisicamente, psicologicamente abatida. Não podia ter contato algum com homens e mulheres, nem a 

mão podiam dar, em sinal de cumprimento; não podia fazer sexo com seu marido e era impura cerimonialmente, 

ou seja, ela estaria excluída por aquele período de participar de qualquer cerimonial que envolvesse o contato com 

o Senhor, inclusive o culto público. Tinham que se purificar Todos os que tocassem nela, tinham que se purificar, 

até mesmo algo em que ela se deitasse ou assentasse. Gastou até o que não tinha procurando cura, mas em vão. 

Quais foram as atitudes que transformaram a sua vida? 

 

1. Não se conformar.  

Não se entregou a seu problema, apesar de piorar e perder todo seu dinheiro, pelo contrário, 12 anos ela lutou 

contra ele, mas com a arma humana que conhecia: tratamento médico. 

 

2. Fé.  

Ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas ouvira a fama dele. O que ouviu foi o bastante para crer que ele era a 

solução para sua vida. Se eu apenas lhe tocas as vestes... 

 

3. Ousadia.  

Ela lutou contra tudo para conseguir uma benção. Enfrentou a multidão e suas dificuldades físicas, se expôs 

publicamente e foi encontrar com Jesus. Sabendo ser impura, ela provavelmente não quis fazer daquele homem 

Jesus um impuro. Então ela não tocou nele, mas nas suas vestes. 

 

4. Testemunho.  

Confessou diante dele e da multidão seu drama, agora curada não tinha do que se envergonhar. 

 

Quais as bênçãos que aquela mulher recebeu de Jesus: 

• Filha: aceitação como filho e não rejeição; 

• Tua fé te salvou: salvação, o presente maior; 

• Vai-te em paz: perdoada, sem acusação; 

• Fica livre: cura total do mal 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de restauração para sua vida. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 29 de 

agosto de 2017. 


