
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  

 

ROTEIRO – Base 05/06/2022 
 

APENAS UM TOQUE 
# Lucas 8:43-48 # 

 
E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com 
os médicos; mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente 
cessou sua hemorragia. "Quem tocou em mim? ", perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: "Mestre, 
a multidão se aglomera e te comprime". Mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim; eu sei que de mim saiu poder". 
Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na 
presença de todo o povo contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe 
disse: "Filha, a sua fé a curou! Vá em paz". 
 

INTRODUÇÃO: 
Quando Jesus saía para cumprir sua missão, seu coração estava totalmente entregue a 

esse propósito. Ele estava preparado e disponível para aqueles que precisavam de uma 
transformação. No texto que lemos, vemos uma mulher que sofria de uma enfermidade a doze 
anos, mas teve um encontro transformador e sobrenatural que mudou sua vida para sempre. O 
que podemos aprender com as atitudes e posicionamento dessa mulher?  

 
• ELA DECIDIU SE APROXIMAR DE JESUS. 
 

• Você tem decidido se aproximar de Jesus no seu dia a dia? 
• O que tem te distanciado de Jesus?  

 
• ELA RECONHECEU QUE DEPENDIA DE JESUS PARA SER CURADA. 

 

• Quais as características de uma pessoa que vive de maneira dependente de 
Jesus?  

• Quais dessas características citadas você vê na sua vida? 
 

• ELA ROMPEU COM SUAS IMPOSSIBILIDADES. 
 

• Existe alguma impossibilidade na sua vida que você deseja romper em fé 
hoje? (Cadeira do Milagre) 

 

CONCLUSÃO: 
 Jesus quer mudar a sua história com um toque transformador. Se posicione com fé 
para que o impossível aconteça em sua vida!  

 
Pr. Maurício Gonçalves 


