ELE CURA PORQUE ELE É DEUS

Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
12 de agosto de 2018

objetivos
•

EVIDENCIAR A IMPORTÂNCIA E PODER DA FÉ;

•

DESTACAR QUE O PODER DE DEUS TRAZ SALVAÇÃO E RESTAURAÇÃO.

textos base: MARCOS 5.21 – 34

desenvolvimento
No texto que lemos, Jesus acaba de retornar de Gadara. Os gerasenos
tinham implorado que Jesus fosse embora de Gadara, mas agora chegando do
outro lado do lago, uma grande multidão o aguardava.
Aparentemente, ele retoma seu ministério de ensino, mas é interrompido
por um poderoso homem chamado Jairo, que se prostra implorando por sua
filha que estava morrendo: “Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva,
e viverá”. No final dessa história, Jesus faz o que Jairo pede, toca e cura a filha
de Jairo, porém, sabemos que Jesus não precisa tocar para curar, Jesus variava
seus métodos, pois Ele não cura pelo que faz, mas sim porque Ele é Deus.
No caminho de atender a filha de Jairo, cercado por uma grande multidão,
Jesus para, volta-se de repente e pergunta: “Quem me tocou?”
A questão traz uma resposta mal-humorada dos discípulos, afinal de
contas, há muitas cotoveladas no meio de uma grande multidão. Jesus, no
entanto, continua olhando em volta para ver quem havia tocado em suas vestes.
Então vem uma mulher e se prostra diante dele. Tremendo de medo, ela conta
toda a sua história.
A esperança daquela mulher excluída, desprezada, considerada imunda
por aquela cultura e sociedade, estava na frase que ela pronunciava: “Se eu
apenas tocar em suas vestes, ficarei curada”. Foi esse pensamento que a moveu
até Jesus no meio daquela multidão. Quando a mulher o tocou, Jesus
imediatamente percebeu que dele saíra poder (dunamis).
Agora, por que Jesus interrompeu seu destino de atender a filha de Jairo,
para atender aquela mulher excluída? Jairo era um homem poderoso, e aquela
mulher, era uma excluída. Jesus, porém, não se apressa. Esse é o momento
oportuno para ensinar a mulher e toda a multidão. “Filha, tua fé te salvou, vaite em paz, e fica livre do teu mal”. Todos, inclusive Jairo, soube que Jesus se
preocupa também com outras “filhas” mesmo que essa fosse uma pobre impura.
Jesus declara: “Filha, a tua fé te salvou”. Pois tudo é possível ao que crê!
A cura daquela mulher não foi automática nem impessoal, antes, foi
resultado da decisão do próprio Deus em resposta a sua fé.
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Além disso, ela também recebeu salvação espiritual. Jesus dá a essa
mulher muito mais do que ela buscava. Ao confirmar publicamente sua cura
física, Ele a livra de seus temores ocultos e prepara o terreno para que ela seja
aceita novamente naquela comunidade.
Aprendemos então que, Jesus teve cuidado com a filha de Jairo, teve
também com aquela filha excluída, e certamente tem com as nossas vidas.
PERGUNTA 01 – Para você, o que mais te chamou atenção nessa
ministração?
PERGUNTA 02 – Vimos que Jairo se prostra diante de Jesus e pede para
que Ele toque em sua filha enferma. Porém o poder de Jesus não está no que Ele
faz, mas sim em quem Ele é. Você já teve alguma experiência de presenciar a
manifestação do poder de Deus de maneiras ou em lugares inesperados?
PERGUNTA 03 – No sentido de atender a filha de Jairo, Jesus é
interrompido por aquela mulher enferma. A mulher é curada e salva. Pra você,
porque Jesus parou para atender aquela mulher?
AUXÍLIO: A cura daquela mulher não foi automática nem impessoal,
antes, foi resultado da decisão do próprio Deus em resposta a sua fé.
PERGUNTA 04 – A restauração daquela mulher, a salvou e a levou
novamente para o convívio da sociedade. Você identifica a necessidade de
restauração, da manifestação do poder de Deus em alguma área da sua vida?
Familiar, emocional, profissional, ministerial, ou qualquer outra área?
Ore por aqueles que entendem que necessitam de restauração!

avisos
§

INSTANTE
o Adquira seu livro: A oração muda as coisas?
o 18/08/18 – Café e bate papo com leitores. Compareça!

§

HOMENS QUE ORAM
o 24 a 26 de agosto – INSCRIÇÕES ENCERRADAS

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

