SAÚDE FÍSICA
E ESPIRITUAL
Outubro – Estudo 01

MOMENTO DA VISÃO
Estamos iniciando uma nova série de estudos
intitulada: “É impossível, mas Deus pode”.
Vamos abordar muitas áreas de nossas vidas onde
enfrentamos situações que surgem diante de nós
com grandes desafios. Situações que muitas vezes a solução nos parece impossível.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. O que hoje que parece impossível para você?
2. O que você faz para enfrentar essas situações?
TEXTO: Lucas 1:37
INTRODUÇÃO:
 Geralmente quando não enxergamos mais solução para alguma situação podemos ceder ao desespero.
Quando isto acontece podemos crer ou não crer. Na Bíblia há diversos relatos de situações impossíveis
que tiveram um desfecho sobrenatural.
 Por exemplo… Na história da filha de Jairo (Marcos 5.35-43) - um homem respeitado entre os judeus é uma
destas histórias. Abriu mão da sua reputação e apostou tudo na capacidade de Jesus curar. Sua filha
chegou a ficar muito doente veio a falecer e neste episódio podemos aprender a trajetória para ver Deus
reverter suas situações impossíveis.
 Nesta ocasião o nosso foco será a cura física e emocional.
 Quais são as atitudes para receber sua cura?
1. QUEBRANTE-SE!
 Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e
lhe implorou insistentemente: “Minha filhinha está morrendo! Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela,
para que seja curada e que viva” Marcos 5:22-23
 A pior doença é a incredulidade!
 Jacó, o patriarca, deixou a dica para ser abençoado… “Não te deixarei ir até que me abençoes!”
 “Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: “Habito num lugar alto e santo,
mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo
alento ao coração do contrito.” Isaías 57:15
2. CREIA!
 Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da
sinagoga. “Sua filha morreu”, disseram eles. “Não precisa mais incomodar o mestre!”Não fazendo caso do
que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: “Não tenha medo; tão-somente creia”. Marcos
5:35-36
 O medo é a fé no deus errado!
 “Tão somente creia”; pensar que é verdade, depositar confiança, acreditar com todo coração na capacidade
de Jesus realizar o esperado.
3. PERSEVERE!
 Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se
lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: “Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não
está morta, mas dorme”. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem,




tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava
a criança. Marcos 5:38-40
Uma das principais estratégias para aumentar fé é caminhar com pessoas de fé. A fé em Jesus contagia!
Primeiro você reconhece o poder, graça e misericórdia de Jesus, depois acredita com intensidade que Ele
pode realizar é não desiste, até ver o seu milagre. Têm curas instantâneas e outras processuais, mas ambas
são curas. Nunca desista! Deus pode curar, mas Ele nunca será previsível.

4. EXPERIMENTE!
 Tomou-a pela mão e lhe disse: “Talita cumi!”, que significa “menina, eu lhe ordeno, levante-se!”.
Imediatamente a menina, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou
atônitos. Marcos 5:41-42
 Chegou a hora de você experimentar sua cura! Não há nada que a presença de Jesus não possa curar!
Tome posse e se comporte como alguém curado. Primeiro creia depois sinta!
 “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo nós
o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das
nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava
sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.” Isaías 53:4-5
CONCLUSÃO
 ...e lhe implorou insistentemente: “Minha filhinha está morrendo! Vem, por favor, e impõe as mãos sobre
ela, para que seja curada e que viva”. Jesus foi com ele. Marcos 5:23-24
 Quando começa a trajetória do milagre? Quando Jesus entra na história...Creia…Jesus “irá” com você!
Jesus está com você!

