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A M ULHER DO FLUX O DE SANGUE

Marcos 5. 25-34
INTRODUÇÃO
A situação física, moral e psicológica daquela mulher era muito crítica. Sua doença, um fluxo uterino se prolongou
por 12 anos; Era excluída segundo as leis cerimoniais (Lev. 15.19); Ela estava quase a ponto de aceitar e se conformar
à situação pensando que iria morrer com aquele problema. Ela havia chegado ao seu limite de sofrimento. O que a fez
tomar a decisão de tocar em Jesus, mesmo sabendo que correria riscos? Ele ousou agir pela fé. Exemplos como esse
nos encoraja a tomar decisões na nossa vida que nos levarão a vitórias que estão esperando uma atitude da nossa parte.
Lembre-se que o primeiro passo somos nós quem dá. Consideremos as qualidades desta mulher por sua fé e ousadia
teve o quadro de sua vida mudado.
1.
ERA UMA MULHER QUE ENXERGAVA POSSIBILIDADES
O que ninguém enxergava ela viu com grande facilidade. Ela viu a possibilidade de tocar as vestes de Jesus e sair
dali curada. “Por que ela ouviu falar de Jesus, quem ele era e ele podia fazia”. Ela não teve dúvidas, de se tocasse em
Jesus seria o suficiente para receber a cura. Muitas vezes as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e não
conseguimos ver o agir de Deus a nosso favor. Doze anos se passaram e ela via naquele momento a possibilidade de
ver seu problema resolvido. A certeza de que sua vitória seria concretizada estava na sua confiança de aquele seria o
dia “D” da sua vida. Não se importou com o que os outros pensavam sobre seu problema, ela insiste e recebe a cura de
sua hemorragia instantaneamente.
2.
ERA UMA MULHER QUE UMA TINHA UMA FÉ VITORIOSA
A fé dessa mulher deu-nos um dos maiores exemplos de que devemos correr atrás dos nossos objetivos. Muitos,
talvez tentassem impedir que ela chegasse aonde queria, mas a fé dessa mulher fez com que ela enxergasse sua vitória
manifestada em uma declaração “... se eu tão somente tocar em suas vestes ficarei curada”. Quantos obstáculos ela
precisou vencer para chegar ao lado do Mestre e tocá-lo: O preconceito das pessoas, a indignação, a multidão que
comprimia o Mestre.... etc. Mas ela precisava dessa cura. Já não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperança nos
médicos, e agora ela precisava de uma força superior para alcançar seu objetivo, era sua oportunidade ela não deixou
passar, ele não perdeu tempo. Tocou e sentiu o poder curador de Jesus retirando toda dor e revigorando seu corpo
fragilizado por tantos anos de sofrimento.
3.
ERA UMA MULHER QUE TINHA CORAGEM (DETERMINAÇÃO)
Para atingir nossos objetivos precisamos de muita coragem e determinação. E essa mulher precisou de muita
coragem para chegar aonde queria, coragem para enfrentar os obstáculos de sua cura, sua determinação foi maior que
seu sofrimento para tomar essa atitude. Ela precisava de algo mais forte que seu sofrimento para chegar ao lado do
Mestre. Ela estava excluída da sociedade e nada para ela tinha mais valor. Não podia mais conviver com as pessoas e
isso lhe causava um mal estar muito grande. Mas ele rompeu seus limites.
4.
ERA UMA MULHER QUE TINHA VISÃO
Deus nos dá sempre uma visão clara daquilo que Ele quer de cada um de nós. Essa visão fica mais clara a partir
do momento que chegamos mais perto de Deus. A visão era clara em sua mente. Acredito que ela desenhara em sua
mente os obstáculos que tinha que transpor. A visão que tinha até então do seu problema era suficiente para suportar
qualquer dificuldade para receber a cura. Se imaginarmos o quanto sofria com a enfermidade e o quanto sofreu até
tomar a decisão de chegar perto de Jesus, veremos que tomou a decisão correta. Deus sempre nos encoraja a tomarmos
decisões que nos levarão a vitória.
CONCLUSÃO
A fé que nos faz sonhar o impossível - “O campo de ação da fé começa onde as possibilidades cessam e onde a
vista e a percepção falham” George Mülle” . Nossa fé nos leva por lugares que jamais imaginamos, nos faz vencer
problemas que parecem invisíveis,” Mas tudo é possível aos que crê” “nada é difícil ao Deus dos impossíveis”.
Vemos exemplos bíblicos de homens que venceram na vida porque tiveram FÉ. Não somos guiados por vista, som os
guiados por Fé (2 Cor. 5:7).
Perguntas para reflexão
1. Há algo em sua vida que está exigindo de você atitude de fé?
2. O que aprendemos com essa mulher sobre coragem e determinação?
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