ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM UMA MULHER ENFERMA
LIÇÃO 12
Tema: Fé é acreditar naquilo que sonhamos.
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=GKXooevxAUA
Sugestão de música:
Deus é bom: https://www.youtube.com/watch?v=H72Hfg07T4M
Versículo: “Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou vai em paz”.Lucas 8:38
Texto Bíblico Principal: Marcos 5:24-34
Sugestão de dinâmica:
Faça como a imagem.
Qual
destas
três
situações
a
medicação
faria realmente efeito caso
você estivesse doente e
precisando
tomar
o
remédio?
- Com qual dessas três
situações há mais
envolvimento e
transformação do
comprimido?
- Qual dessas três
situações melhor pode
representar uma vida de
relação com Deus e uma vida de fé?
- Eu vivo uma vida “fora da embalagem” ou eu ainda tenho reservas que me
impedem de confiar totalmente em Deus?
- No 3º copo, mostra quando confiamos totalmente no Senhor e nos
comprometemos com Deus, nossa situação muda.
Compartilhar o tema:
Você já ficou doente?
Quantos dias, você lembra?
O que você sentiu?
É crianças, não é nada fácil ficar doente, agente fica com
dores, febre, mal estar, não da vontade de sair do lugar
não é mesmo?
Imaginem você ficar muito doente por pelo 12 anos, é
muito mais do que a idade que vocês tem, mas sabe, hoje quero contar pra vocês
uma história bíblica, que está no livro de São marcos Capitulo 5, versículos 24 a 34.

Contando a história:
Uma mulher estava muito doente, ela estava
perdendo sangue constantemente, era uma
hemorragia. Mas ela ficou assim por muitos anos.
A Bíblia fala que esta mulher procurou ajuda por
médicos e especialistas, mas não resolveu seu
problema e ela já estava fraca, pálida e muito
mal.
Passou-se anos, e quando já fazia 12 anos que
ela estava nesta situação, ela ouviu falar sobre
Jesus.
Ah, contavam que ele realizava milagres, que ele era Jesus, o Cristo, o Filho de
Deus.
O coração daquela mulher encheu-se de alegria, ah tanto ela buscava pela cura, ela
já não ia a festas, ela não andava mais pelas ruas, não tinha mais vida social, ela
senta-se sozinha, ah mas agora era diferente, havia esperança, havia uma nova
chance para ela.
Sabem crianças, a fé nos move, nos faz sair do lugar em que ficamos parados, e a
fé em Deus nos faz ir além e confiarmos de que um milagre pode acontecer a cada
momento. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz em Hebreus 11:6 , que "sem fé é
impossível agradar a Deus", quando temos fé em Deus confiamos que Ele tudo
pode.
Aquela mulher tinha esta fé e colocou sua fé em ação. Diz a Bíblia que quando ela
chegou onde Jesus estava havia uma grande multidão e ela não conseguia falar com
ele, mas ela pensava: "Ah se pelo menos eu conseguir tocar na beirada de suas
vestes, eu seria curada". E assim, mesmo doente, ela esforçou-se e avançou diante
daquela multidão até conseguir tocar nas vestes de Jesus.
Observem que ela não desistiu, mesmo com tanta gente e ela tão doente ela foi em
frente, ela sabia há quanto tempo sofria e que ali tão próximo estava quem poderia
cura-la.
E com muito esforço ela tocou nas vestes de Jesus, e na mesma hora em que o
tocou parou sua hemorragia.
Quando isto aconteceu, Jesus, parou e perguntou a seus discípulos:
- "Quem foi que me tocou"
E os discípulos disseram:
- Senhor tem muita gente aqui, há uma grande multidão,
como o Senhor nos pergunta quem te tocou?
E Jesus respondeu:
- Não, vocês não sabem, alguém me tocou diferente, pois
senti que de mim saiu poder!
E a mulher, ouvindo a pergunta de Jesus, ajoelhou-se
diante dele e disse:
_ Senhor, fui quem te tocou e assim contou-lhe tudo o que
vinha acontecendo com ela.
Jesus, ao ouvir aquela mulher viu o quanto ela tinha fé e
lhe disse:
- "Filha a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal"

Concluindo o tema
Que alegria, ela foi curada!!! Mas vocês perceberam o
quanto ela foi insistente, mesmo tendo uma grande
multidão ela foi em frente e tocou em Jesus. Ela sabia o
que queria e sabia que Jesus poderia curá-la, e assim
usou a sua fé, pois ela em ação e foi curada.
Sabe, Deus conhece teu coração, os teus desejos e tuas
necessidades. Hoje Ele te convida a confiar NEle e crer
que Tido Ele pode fazer. Entregue hoje sua vida para
Cristo e confie que Ele tudo pode fazer por você!!!

Atividade1
Desenho de confiança.
Amarre um barbante em um pincel atômico (conforme figura). E em duas pessoas ,
vocês vão direcionando o pincel e formando o desenho que desejarem.

Atividade2

.

