
  

CÉLULA 14/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual e o seu sonho e objetivo para sua vida inteira? O que você gostaria que acontecesse? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: UM TOQUE DE MILAGRE 

Marcos 5:21-34 

 

(v.28) “Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei”. 

 

O que é importante na vida? 

A- Saber exatamente o que queremos. 

B- Ter objetivo certo. 

C- Permanecer firme no objetivo. 

 

Nesse texto vemos uma mulher que soube aproveitar uma oportunidade de tocar em Jesus.  

“É sábio quem aproveita as oportunidades que tem”. Essa mulher sofria muito e por muito tempo, 

mas, de repente, percebe uma oportunidade de acabar seu sofrimento, porque Jesus estava 

naquele lugar. Onde Jesus está os milagres acontecem. 

Mateus 18:20 "Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio 

deles".   

 

Jesus está nesta reunião agora. Podemos dizer amem?  

 

A mulher foi curada porque entendeu que o milagre era “tocar” em Jesus.  

Você está disposto a tocar em Jesus hoje? 

 

Olhando para Jesus veremos claramente os objetivos, metas, propósitos e atitudes definidas. 

Exemplos: 

Jesus e o seu propósito 

Lucas 19:10 “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”.  

 

Jesus sabia o que tinha para oferecer. 



João 10:10 “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham 

vida, e a tenham com abundância”. 

 

Jesus sabia onde precisava estar 

João 4:3 “Deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia”. 

 

Vejamos ver hoje alguns princípios na vida desta mulher que a fizeram receber o milagre da cura. 

 

1) ELA VENCEU OBSTÁCULOS  

Ela era hemorrágica (v.25) "Ora, certa mulher, que havia doze anos padecia de uma hemorragia". 

Sangrava diariamente, por 12 anos. Devia estar fraca e nem poderia sair de casa. Mas decidiu sair 

e tocar em Jesus. Enfrentou a multidão. (v.27) "tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por 

detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto". Nesse dia tinha muita gente ao redor de Jesus e 

isso causou-lhe muitas dificuldades. Mas ela estava determinada a tocar em Jesus é vencer o que 

poderia ser obstáculos. 

 

2) ELA NÃO SE CONFORMOU COM A VIDA QUE ESTAVA VIVENDO. 

O ser humano é adaptável a tudo. As pessoas se acostumam com tudo para sobreviverem. Se 

adaptar é bom para sobrevivência, mas tem o lado ruim. Faz acostumar com o sofrimento. As 

pessoas se acostumam com a pobreza, doenças, casamento ruim, frieza, etc.  

João 10:10 "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir". O diabo é que dá doenças, 

vícios, miséria, casamento ruim. Não se conforme com isso. Faça como aquela mulher, pague o 

preço de tocar em Jesus e receba sua bênção. Só Deus é quem pode dizer que chegou o fim. Não 

aceite que o diabo diga que é o fim. Ele disse que era o fim para algumas pessoas na Bíblia. 

Vejamos:  

• Abraão: Sua mulher era estéril, nunca seria pai, ele perseverou e Deus lhe deu Isaque. 

• Moisés: Quando chegou ao mar o diabo disse: É o fim, mas ele creu em Deus e o mar se abriu. 

• Daniel na cova dos leões: O diabo disse é o seu fim, mas ele confiou em Deus, e os leões não o 

tocaram.  

• Os 3 homens na fornalha: Disseram que era o fim deles, mas Deus não deixou que se 

queimassem. 

• Jesus na Cruz: O diabo disse que era o fim, matou o filho de Deus, mas Jesus ressuscitou e o 

começo de uma nova raça de filhos de Deus começou. Aleluia! 

 

3) ELA RECEBEU O MILAGRE PORQUE TEVE UMA SIMPLES IDÉIA. 

 "Se eu apenas tocar na capa dele eu serei curada".  

Tem coisas simples que podemos fazer para ser abençoado. Por exemplo: Ir ao culto com fé que 

irá receber sua bênção; Jejuar por um período, etc. Alguns não conseguem crer em algo pequeno 

para receber as bênçãos de Deus. Não despreze coisas simples que o Espírito coloca em seu 

coração para que faça e assim receba sua bênção.  

 

4) ELA TOCOU NA CAPA DE JESUS.  

Todo judeu usava capa com barra azul. Nm 15:37-40 "Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos 

filhos de Israel, e dize lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas 

gerações; e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas, para que o 

vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis; e para que não vos 



deixeis arrastar à infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazíeis; para 

que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para com o 

vosso Deus”. 

 

Significado: 

1- O cordão azul é para lembrar-se do céu.  

2- Pingentes para lembrar-se dos mandamentos a fim de praticá-los e não seguir o desejo do 

próprio coração.  

 

As bênçãos vêm quando nos lembramos do céu, dos mandamentos do Senhor e cumprimos a tua 

palavra.  

Está mulher não apenas tocou na capa de Jesus, mas sim nas promessas das suas Palavras.  

 

5) ELA TOCOU COM FÉ.  

Não vale emoção ou misticismo. Só quem crê é que recebe. Fé genuína não se deixa parar por 

obstáculos. Você tem fé para receber de Deus hoje? A fé pode ser pequena, mas é preciso tocar 

em Jesus para que as coisas aconteçam.  

 

Tenha a disposição daquela mulher e faça algo para tocar no o coração de Deus hoje. Amem! 

___________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Eclesiastes 2:26 - Deus dá aqueles que lhe agradam, e obedecer ao mandamento de ofertar é 

agradar a Deus. 

______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 24/04 - Rede de Jovens às 19h30 

Dia 25/04 – Batismo às 9h no sítio Shalom 

Dia 25/04 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo canal do 

YouTube (MDP12-Sede Oficial) 

Dia 26/04 – Discipulado dos 144 às 19h30  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


