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Tocando em Jesus: A fé que salva.
Um relato da fé: Quarta parte.
Em Cafarnaum vivia uma mulher anônima, que apareceu e desapareceu na multidão que
pressionava Jesus por todos os lados. Porém, Jesus não queria ser tocado mecanicamente com
superstição e sim com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus – Marcos 3.9,10 NVI. Essa mulher trazia
no seu corpo um terrível sofrimento por um tempo prolongado – Marcos 5.24,25 NVI. Durante os últimos
doze anos ela era considerada imunda aos olhos da Lei e aos olhos de todos – Levítico 15.25 NVI.
Além disso, nos últimos doze anos essa mulher empobreceu, gastando tudo que possuía em
busca da cura para a sua enfermidade – Marcos 5.26 NVI. Essa mulher tinha fé? A fé vem pelo ouvir e
ela ouviu sobre Jesus. A fé sem obras é morta e ela buscou e tocou em Jesus – Marcos 5.27 NVI. A multidão
apertava Jesus, mas somente essa mulher o tocou! Assim, podemos notar três estágios da fé dela:
1.A fé escondida (guardada) no seu coração – Marcos 5.28 NVI.
2.A fé recompensada pela sua ação – Marcos 5.29 NVI.
3.A fé revelada pelo Senhor – Marcos 5.30 NVI. Os próprios discípulos de Jesus não sabiam o que tinha
ocorrido, pois ainda não tinha se tornado público o milagre – Marcos 5.31 NVI. Por isso, Jesus estava
lançando luz sobre o que tinha acontecido – Marcos 5.32 NVI.
Receber faz parte da fé – Apocalipse 22.17 NVI. A mulher recebeu a ajuda do Deus vivo e isso lhe
causou temor e tremor, diante da sua salvação – Marcos 5.33 NVI. O que ela ouviu do Senhor? Ela ouviu
quatro palavras poderosas de Deus:
1.Ela ouviu a poderosa aceitação na família de Deus – Marcos 5.34ª ARA.
2.Ela ouviu a poderosa declaração de salvação – Marcos 5.34b ARA.
3.Ela ouviu a poderosa bênção da paz – Marcos 5.34c ARA. Nós também recebemos a mesma promessa
– João 14.27 NVI.
4.Ela ouviu a poderosa promessa de segurança – Marcos 5.34d ARA.
Deus, por meio de Jesus, fez algo totalmente novo no mundo, pois Jesus, o Filho de Deus, foi
além da Antiga Aliança, foi além de Moisés na cura da mulher e além de Elias na cura da menina – João
1.17 NVI; Hebreus 3.3-6 NVI.
Esse relato foi registrado nas Escrituras para nos ensinar, para nos consolar, para nos dar
esperança e para despertar os que caminham junto da multidão. Na multidão muitos cantam, se ajoelham
e ouvem, mas não tocam o Senhor nem voltam para casa em paz. Por isso, há perdão e cura para o maior
pecador – Romanos 10.8-10 NVI. Quando um pecador ao ouvir a pregação do Evangelho se arrepende e
nasce de novo, seu nome é registrado no Livro da Vida. O sangue de Jesus estará sobre ele. O Espírito de
Deus estará nele. Ele será conhecido de Deus e do céu.

