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A MULHER 

CURADA E EU



1. Qual foi a experiência anterior dessa mulher na 
busca de ajuda? (Marcos 5:25-26; Mateus 9:20; 
Lucas 8:43)

2. Por quanto tempo ela estivera doente? (Mateus 
9:20; Marcos 5:25; Lucas 8:43)

3. Sua perspectiva de cura havia desvanecido e ela 
agora sentia que lhe restava apenas uma esperança. 
Qual? (Mateus 9:21)

4. A multidão comprimia Jesus e isso tornava difícil 
alcançá-Lo. O que a mulher fez? (Marcos 5:27-28; 
Lucas 8:44)

5. Qual foi a resposta imediata de Jesus? (Marcos 
5:30; Lucas 8:45)

6. Como os discípulos reagiram a essa pergunta? 
(Marcos 5:31; Lucas 8:45)

7. Como sua condição física mudou depois de tocar o 
manto de Jesus? (Lucas 8:44)

8. Ajoelhando-se diante do Mestre, ela confessou que 
fora a que O tocara. Como você imagina que ela se 
sentiu quando fez isso? (Marcos 5:33)
 

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: A MULHER CURADA E EU

A mulher nesta história sofria há 12 anos, 

não apenas em decorrência da enfermidade, 

mas também pelo isolamento. Naqueles dias, 

ela era virtualmente uma proscrita; todo aque-

le e tudo o que a tocasse era considerado 

cerimonialmente impuro. Nesse contexto, o 

toque era um símbolo significativo.

Esta é uma história a respeito de cura. 

Deus nos promete curar. Para alguns, a cura 

talvez não ocorra nesta terra. Por fim, a verda-

deira cura – a cura que irá restaurar até mes-

mo aqueles que não sofrem de enfermidades 

físicas – ocorrerá não aqui, mas no céu.

* Sua Decepção em Busca de Ajuda.
* Sua Fé e Persistência.
* Sua Alegria.

Descobrir



9. Com quais palavras de bênção Jesus pronunciou 
que ela estava curada? (Mateus 9:22; Marcos 5:34; 
Lucas 8:48)

10. Em sua opinião, quando é apropriado que nos 
acheguemos corajosamente a Jesus para pedir-Lhe a 
cura de nossa enfermidades e quando isso pode não 
ser apropriado? Por quê?

11. Será que algumas vezes nos aproximados dEle 
com hesitação, talvez constrangidas ou temerosas? 
Quais poderiam ser os motivos? Como podemos 
eliminar esses sentimentos?

A MULHER CURADA 

Leitura Bíblica: Mateus 9:20-22; Marcos 5:25-34; Lucas 8:43-48

Palavras de Sabedoria
Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. Em sua opinião, por que Jesus soube 
que alguém O havia tocado? O que tornou 
esse toque diferente dos demais?

Essa mulher deve ter ficado muito de-

sesperada. Deixando para trás os médicos 

de seus dias, ela buscou ajuda nAquele que 

havia curado tantas pessoas. Não desejando 

chamar a atenção para si mesma, ela buscou 

tocá-lo no anonimato. Imagine seu constran-

gimento quando a atenção de todos se voltou 

para ela. Humildemente e agradecida, admitiu 

que fora ela que recebera o poder de cura ao 

tocar o manto de Jesus. Sua vida foi transfor-

mada por sua fé. Cristo compreendeu o anelo 

de seu coração assim como Ele compreende 

o anelo de nosso coração hoje.

Anotações:

Uma Bela História a Respeito de uma Mulher Cujo 
Nome É Desconhecido

2. Por que a mulher teve medo de admitir 
que fora ela na multidão que O tocara e fora 
curada?



Minha Oração Hoje 

Compartilhar

“Hoje, querido Deus, eu também busco 
cura para as enfermidades da vida que me 
têm acometido. Quer elas sejam emocionais, 
físicas ou espirituais, peço que as remova de 
mim e que me permita prosseguir com saúde. 
Agradeceço pelas preciosas promessas de 
cura que Tu me dá.”

Cada uma de nós conhece mulheres em 
nosso círculo de amizades ou pessoas que 
estão necessitando de ajuda quando estão 
doentes. Podemos levá-las para uma consul-
ta médica; levar-lhes um pão ou o prato prin-
cipal; ajudá-las com a roupa para lavar, com 
a limpeza da casa ou com as compras; ou 
até mesmo cuidar de um animal de estima-
ção. Algumas vezes, o simples fato de pas-
sar tempo com elas ou dar-lhe um abraço é a 
dádiva maior que lhes podemos conceder. A 
dádiva de nosso tempo conta muito.

Quais são algumas formas específicas 
de ajudarmos o doente, especialmente os 
que sofrem de doenças crônicas?
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