
  

 

 
 

 20 – Quando nossos problemas nos aproximam de Deus 
 

Quebra gelo: Como você se sente quando está em um elevador ou em um trem lotado? 

 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

 

• Agradeça a Jesus pelo dia de Hoje e por nosso encontro. 

• Ore pela família hospedeira e por proteção para todos que ainda não chegaram no encontro de hoje; 

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 

 

"Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador;" - Salmos 95:6 

 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Marcos 5.24-34 

 

No último domingo estudamos a história da mulher do fluxo de sangue em Marcos 5:24 – 34. 

Recordamos que Jesus está indo para a Casa de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, cuja a filha 

estava muito mal, a ponto de perder a sua própria vida. No meio deste caminho Jesus se deparou com 

uma mulher que sofria com uma hemorragia crônica.  

Esta mulher tinha uma doença aparentemente incurável, que lhe causava muito 

constrangimento. Poderia para alguns estudiosos ser um problema de origem hormonal ou uterino que 

tornava cerimonialmente impura (Lv 15.25 a 27) e excluída da maioria dos contatos sociais, afinal 

em que ela tocasse ou quem tocasse nela, ficaria cerimonialmente impuro. Além da enfermidade esta 

mulher sem dúvida alguma estava condenada a solidão. 

No entanto, ela queria desesperadamente que Jesus a curasse, mas sabia, que seu fluxo de 

sangue de acordo com as leis judaicas tornaria Jesus impuro, caso ela a tocasse. Ainda assim, a mulher 

estende a mão com fé e tocou nas vestes dEle e foi curada. Juntos vamos nesta noite vamos tirar mais 

algumas importantes lições deste texto. 

 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 – Qual o aspecto mais significativo desta história para você? Compartilhe com o grupo. 
 

02 – De que forma esta mulher te faz lembrar de si mesmo? Comente. 
 

03 – Esta mulher rompeu com o medo, e confiou em Jesus. Quantas vezes o medo tem te 

atrapalhado a dar voos maiores? Compartilhe  
 

04 – Como este PGM pode orar por você? 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de 

convidar para participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco 

as 18h no Hotel Imperial Plaza Hotel em Samambaia.  


