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Um passo
de fé!
Quebra-gelo
O que é fé para você?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Marcos 5.25-34

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A Bíblia relata a história de uma mulher hemorrágica que 
viveu sob essa condição durante 12 anos. A Lei previa o isolamento 
de alguém nesse estado. Se pessoas ou objetos a tocassem, iriam se 
tornar impuros cerimonialmente, Não havia perspectiva de construir 
relacionamento familiar, social ou uma carreira profissional. Sua 
doença também havia consumido seus recursos financeiros e, 
provavelmente, o sentido da sua vida. Afinal, ela estava eternamernte 
doente.
 Ao encontrar-se com Jesus, todavia, ela tem uma nova 
percepção sobre sua vida e sobre quem ele é. Ao tocá-lo, ela é 
purificada! Sua iniciativa de ir até ele não lhe deu apenas cura física, 
deu-lhe salvação. Provavelmente, aquela mulher não sabia “como”, 
apenas teve fé de que ele podia agir e transformar todas as suas dores, 
físicas, emocionais e espirituais, em satisfação e gozo eterno.
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 Uma ação transformou sua história. Jesus a purificou, devolveu 
sua dignidade, devolveu-a ao contexto social. Jesus deixou-se tocar 
por alguém que tinha sua vida definida pelas circunstâncias. Mas ele 
é maior que nossas definições ou rótulos. É ele quem dá e enche de 
significado nossas vidas. Apenas dê um passo de fé e veja sua história 
sendo transformada de forma milagrosa.

Reflexão
1. Você já se sentiu excluído de algum grupo? Como foi passar por 

essa experiência?
2. A mulher descrita no texto deu um passo de fé. E você, que passos 

de fé já deu ou está dando em sua vida?
3. que significado Jesus tem dado á sua vida?

Tempo de Orar
Compartilhe e as necessidades de oração interceda para que cada um 
dê passos de fé.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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