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É Tempo de Restauração 
 

Lição 14 – A Restauração da mulher com 
fluxo de sangue 

 

“Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei 
curada” – Marcos 5:28 

  

 

Introdução 
 

“Aconteceu que certa mulher, que, havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia...” – Mc 5:25. 
 

Era uma mulher do povo, sem nome, sem identificação, doente, anêmica talvez – talvez, não, 
certamente – anêmica pelo sangramento, debilitada fisicamente, psicologicamente destruída. 
 

Excluída da vida social, não podia ter contato algum com homens e mulheres, nem a mão 
podiam dar, em sinal de cumprimento – Lv 15:7,8,27. Não podia fazer sexo com seu marido e era 
impura cerimonialmente, ou seja, ela estaria excluída, por força da lei, de participar de qualquer 
cerimônia que envolvesse o contato com o Senhor, inclusive o culto público – Lv 15:31. Tinham 
que se purificar todos os que tocassem nela, tinha que se purificar, até mesmo algo em que ela 
se deitasse ou assentasse – Lv 15:4,25,26. 
 

Empobrecida, gastou o que tinha e o que não tinha, procurando cura, mas, em vão, frustrada, 
sem nada aproveitar, gastou tudo o que tinha “indo a pior” – Mc 5:26. 
 

 Quantas pessoas você conhece que se sentem assim hoje: excluídas, mal amadas, rejeitadas, 
desvalorizadas? 
 

 Há algo em sua vida que o faz se sentir limitado, excluído, sem valor? (não precisa se 
identificar ou mencionar em público). 

 

Durante doze anos ela buscou solução onde havia possibilidade: “à mão de vários médicos, 
tendo despendido tudo quanto possuía” – Mc 5:26. Esta mulher poderia ter se tornado uma 
pessoa, amarga, cínica e cética. Foi então que ela ouviu “a fama de Jesus” – Mc 5:27. 
 

Quais foram as atitudes que transformaram a sua vida? 
 

1. Aproximou-se de Jesus – Mc 5:27 
 

Aproximou-se de Jesus de modo diferente. Veio por trás dele e tocou a orla de suas vestes, 
esperando que ninguém, inclusive Jesus, notasse. Não sabemos se ela se sentia inferior demais 
para falar com Ele, se tinha medo de se aproximar porque era considerada impura, ou se estava 
preocupada com a impossibilidade de achegar-se até o Mestre por causa da multidão que o 
cercava. 
 

Tantos se aproximaram de Jesus de várias maneiras: 
 

 O leproso aproximou-se e ajoelhou-se em frente d’Ele, adorando-O – Mt 8:2, Mc 1:40; 
 Jairo, o chefe da sinagoga, também se prostra diante de Jesus, rogando por sua filha que 

estava à morte – Mc 5:22,23, Lc 8:41,42; 
 Zaqueu, o publicano, subiu em uma árvore para ver Jesus – Lc 19:1-4; 
 Mas, antes de Zaqueu, o cego Bartimeu, aos berros, sem se importar com a multidão, sem se 

importar com os que o repreendiam, clamava e gritava cada vez mais: Jesus, Filho de Davi, 
tem compaixão de mim! – Marcos 10:46-52, Lucas 18:35-43. 

 

Mas, o importante é que ela se aproximou de Jesus! 
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2. Aproximou-se de Jesus, com fé 
 

Ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas ouvira a fama dele. O que ouviu foi o suficiente para 
crer que Ele era a solução para a sua vida: “Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada” – Mc 
5:28. Mt 9:20 traz um detalhe significativo: “...veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste”. 
 

O que os religiosos da época não entenderam, uma mulher do povo, discriminada, excluída, 
falida, entendeu pela fé – é que o Messias, quando viesse, viria “trazendo salvação (cura) nas 
suas asas” – Malaquias 4:2. A ‘orla das vestes’ e ‘asas’ têm a mesma raiz na língua original. 
 

Ela estava certa! O texto bíblico deixa claro que seu corpo foi curado no momento em que tocou 
em Jesus: “E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo” – 
Marcos 5:29. 
 

 Por que Jesus ‘exigiu’ que ela se apresentasse, ao perguntar: “Quem me tocou nas vestes”? 
 

Os discípulos ficaram espantados – Mc 5:31, Lc 8:45. Eles só enxergavam a multidão, Jesus 
distingue o indivíduo. Poder havia saído d’Ele, mas esse poder não se esgotara. A cura não havia 
sido completa; mais do que um corpo enfermo, ali estava uma mulher em necessidade. Jesus 
não sairia dali enquanto ela não se revelasse publicamente. 
 

3. Aproximou-se de Jesus, publicamente – Mc 5:33 
 

A aproximação pública da mulher se manifesta em três aspectos: 
  

 Ela veio para a frente, trêmula de medo; 
 Caiu a Seus pés, em sinal de adoração; 
 Declarou-lhe toda a verdade: “à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como 

imediatamente fora curada” – Lc 8:47. 
 

Como esta declaração se parece com a assertiva do cego de nascença aos fariseus, logo após a 
sua cura por Jesus: “uma coisa sei: eu era cego e agora vejo” – João 9:25! 
 

4. A resposta de Jesus – Mc 5:34 
 

A resposta de Jesus veio trazendo quatro preciosas bênçãos: 
 

 “Filha”, na língua original, Jesus a chama “minha filha” (ver a NTLH) – expressão íntima e 
carinhosa que demonstra aceitação e acolhimento d’Aquele que veio nos tornar “filhos de 
Deus” pela fé. Aquela anônima foi a única a quem Jesus chamou de filha; 

 “a tua fé te salvou” – ela foi salva e curada efetivamente porque exerceu fé, não por ter 
tocado nas vestes de Jesus (ver Efésios 2:8-10); 

 “vai-te em paz” – de alma curada, com paz interior, ela agora pode olhar a todos de frente, de 
cabeça erguida (Sl 110:7), fruindo da “paz de Deus que excede todo entendimento” (Fp 4:7); 

 “e fica livre do teu mal” – não foi para isto mesmo que Ele veio? Conforme as palavras do 
profeta Isaías, em Isaías 61:1-3. 

 

Conclusão 
 

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 e conceder-lhe a salvação. Tal 
como aquela mulher você pode ficar livre daquilo que o prende e limita, bastando aproximar-se 
de Jesus pela fé. Toque nele, pela fé, e o receba como seu Salvador, fazendo uma 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 pelos 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. 


