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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. 

Observação dos fatos 
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)



 




