estivesse pura novamente. Dá para imaginar a situação desta mulher que implora a
cura de Jesus estando constantemente impura.
Ainda havia a questão econômica. Lucas afirma que ela já havia gastado tudo o que
tinha com os médicos, sem encontrar a cura. A situação em que ela se encontrava era
grave: doente havia anos, rejeitada pela religião, excluída do convívio social e falida.
A partir do encontro com Jesus, sua vida muda radicalmente. É exatamente este valor
que precisa ser apresentado às crianças. Jesus muda as situações que nos fazem sofrer.
É preciso conhecer quais são as dores que nossas crianças enfrentam para encorajálas a colocar toda a confiança em Jesus.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. 1. Manto – Vestidura larga e sem mangas para abrigo da cabeça e do tronco. Antiga
capa.
2. Fluxo de sangue – Sangramento uterino anormal, hemorragia.

Recurso para lição

Texto bíblico: Lucas 8.43-48
Versículo para memorizar: “A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos”. Hebreus 11.1

Orientação para o líder
É preciso conhecer o contexto em que esta história se passou para perceber a riqueza
do texto e o quanto o encontro desta mulher com Jesus mudou toda a sua vida. Lendo
o evangelho de Marcos, vemos que ele fala em “certa mulher que”. Marcos não se
preocupa em falar do nome. Parece que o milagre quer mostrar mais a situação da
mulher na época de Jesus do que falar em seu nome.
O evangelho de Mateus, da mesma forma, não se preocupa com o nome dela: “E eis
que uma mulher”, e segue a descrição do milagre. Lucas narra: “E uma mulher”.
É importante saber que, para o judaísmo, quem sofria com fluxo de sangue era
considerado imundo. Não podia tocar nas outras pessoas nem ser tocado. Até mesmo
objetos do uso do dia a dia perdiam o valor se tocados por um doente com fluxo de
sangue. O livro de Levítico, no capítulo 15, fala da impureza física e de sua associação
com a moral. A pessoa impura era excluída do convívio normal da sociedade até que

Lição bíblica

Cada semana, estamos aprendendo um pouco mais sobre a forma como Jesus
muda a vida das pessoas, daquelas que creem nele. Hoje, veremos a história de como
Jesus mudou a vida de uma mulher doente.
Um dia, Jesus estava caminhando em direção à casa de um homem chamado
Jairo porque a filha dele estava doente. Muitas pessoas seguiam Jesus. Era tanta gente
que um ficava apertando o outro para ver Jesus e a multidão estava apertando Ele.
Uma mulher que estava doente havia 12 anos se encontrava no meio da
multidão. Ela já havia sofrido muito por conta da sua doença, tinha ido a vários
médicos e em nenhum deles encontrou a cura. Ela gastou muito dinheiro para
resolver seu problema e nada de solução!
É muito triste quando temos um problema e ninguém pode nos ajudar, não é
mesmo?
Mas a mulher viu Jesus no meio daquele monte de gente. Foi aí que ela
resolveu segurar na ponta do manto de Jesus. Na mesma hora que ela fez isso ficou
curada. Ela deve ter ficado muito feliz naquele momento.
Jesus perguntou quem havia tocado nele. Tinha tanta gente naquele lugar,
como Jesus pode ter percebido que alguém tocou nele de um jeito diferente?
A mulher ficou com medo de se revelar. Ela pensou que ninguém tinha
percebido a presença dela, mas Jesus continuou perguntando quem havia tocado nele.
Quando ela viu que Jesus tinha percebido o que aconteceu, ela ajoelhou-se diante de
Jesus e contou sua história para todo mundo ouvir.
Jesus disse que ela estava curada por causa da fé, porque creu no poder de
dele. E disse que ela poderia ir embora em paz.
Como Jesus é bom! Ele sabe o que acontece com as pessoas. Ele sabe quem
nós somos, mesmo quando ninguém nos vê. Jesus nos ama!
Naquele dia, a vida da mulher doente mudou para sempre porque ela ficou
curada por crer em Jesus. E, hoje, sua vida também pode mudar, mas é preciso que
você creia nele de todo o coração.
Jesus sabe o que você sente, sabe o que você pensa e o que você faz. Ele quer
ajudar você, mas é preciso que você vá até Ele.
Ore agora e peça a Jesus que ajude você em alguma situação difícil que está
vivendo. Conte para Ele o que deixa você triste ou alegre. Ele ouve você!
Convide Jesus para entrar em seu coração e mudar sua vida, e creia nele,
somente nele.

Interpretação dos fatos e aplicação
1. Aonde Jesus estava indo quando a mulher doente o encontrou? (Lucas 8.41 e 42)
2. Durante quanto tempo a mulher estava doente? (Lucas 8. 43)
3. Onde a mulher tocou Jesus? (Lucas 8.44)
4. O que Jesus disse para a mulher quando ela disse que havia sido curada? (Lucas 8.
48)

Observação dos fatos
1. A mulher estava doente havia 12 anos. Já havia procurado ajuda em muitos
lugares, sem encontrar (Lucas 8.43). Como se sente uma pessoa que tem um
problema que demora tanto para encontrar solução?
Reflexão – Todos nós temos problemas na vida. Uns ficam doentes, outros apanham
em casa, outros perdem pessoas da família, que morrem. Em todos estes casos,
acabamos ficando tristes. Jesus sabe quem nós somos e sabe o que sentimos. Ele sabe
se estamos tristes ou alegres. Jesus pode nos ajudar mesmo nos momentos mais
difíceis que vivemos.
2. A Bíblia conta que não foi o ato de segurar o manto de Jesus que trouxe a cura
da doença, mas sim a fé em Jesus (Lucas 8.48). Para que mais, além de curar
doenças, precisamos da fé em Jesus?
Reflexão – Precisamos colocar nossa fé em Jesus para sermos salvos. Também,
precisamos de fé para agradar a Deus (Hebreus 11.6). A Bíblia relata que os grandes
milagres aconteceram quando alguém confiou em Deus de todo o coração. As crianças
precisam confiar no Senhor e no seu poder para socorrê-las.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.
Despeça-se de cada criança com muito carinho.

