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Uma Questão de Fé 
 

 
Introdução: a Bíblia diz que o justo vive pela fé (Rm 1:17). Sabendo disso, o adversário usa 
todas as suas armas a fim de debilitar a nossa fé; e o terreno que ele encontra é vastíssimo, 
principalmente por causa das nossas emoções. Quantas vezes, diante de situações 
estressantes, o inimigo das nossas almas encontra ocasião propícia para nos atacar e encher o 
nosso coração de dúvidas. Muitos sucumbem diante de soluções lógicas, convencidos de que 
com as suas próprias forças e recursos é que terão de seguir em frente, desconsiderando a 
ação de Deus.  

 
Em Marcos 5, encontramos uma maravilhosa história de fé. Num breve relato, em poucos 
versículos, a Bíblia fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, e que durante doze 
anos viveu a frustração de não encontrar solução para o seu problema. Todavia, movida por 
uma fé ousada, essa mulher alcançou a cura por intermédio de Jesus Cristo. 

 
Usando essa história como base para a nossa meditação, vejamos alguns aspectos que 
envolvem a fé operosa em Cristo Jesus. 

 
1. Ouvir – o principal aspecto está em Romanos 10:17, onde a Bíblia afirma que a fé vem pelo 

ouvir. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher que, em meio a sua crise, ouviu 
falar de Jesus (27), e o ouvir produziu nela uma reação positiva nela. Portanto, ao invés de 
darmos ouvidos ao pessimismo, às palavras de derrota que satanás quer semear na nossa 
mente, devemos buscar a Palavra de Deus que produz fé. Isaías 50:4 diz: “... Ele desperta-me 
todas as manhãs; desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo”. A transformação 
começa pelos ouvidos, o milagre se inicia ali, quando os nossos ouvidos são despertados para 
ouvir a Deus e respondê-lo naquilo que Ele está falando.  

 
2. Visualizar – em segundo lugar, é necessário limpar a mente das imagens de derrota que 

acumulamos durante os anos. Talvez, nesse ponto esteja o maior desafio. Entenda que 
durante doze anos tudo o que ela enxergou foi fracasso e derrota. Diz o texto bíblico que ela 
padeceu nas mãos de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Foram muitos anos de 
frustração, de expectativas que não se concretizaram. Provérbios 13:12 diz que “a esperança 
que se adia faz adoecer o coração”. Se não vencermos com a Palavra de Deus os quadros de 
derrota que insistem em povoar a nossa mente, o milagre de Deus será roubado. Todavia, 
movida por fé, aquela mulher lançou fora da sua mente os quadros de derrota e visualizou o 
êxito, olhando pra Jesus, ela se viu curada.  

 
3. Confessar – em terceiro lugar, o verso 28 nos conta que no seu íntimo havia uma confissão 

de fé. Antes de receber a cura, ela confessou a cura. Romanos 10:10 ensina que com o 
coração se crê, mas com a boca se confessa. A fé que vem ao coração deve ser confessada 
com a boca. Se proclamarmos derrota, declarando que não podemos, que não conseguimos, 
que nada vai mudar, certamente, da forma que confessamos, assim será. Jesus, em Mateus 
12:37, nos adverte dizendo: “ Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras 
serás condenado”. Portanto, confesse a vitória e o êxito em tudo o que você fizer. 
Construa um futuro abençoado com palavras que edificam o seu casamento, os seus filhos, a 
sua família, a sua vida financeira, o seu ministério, etc.  
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4. Propor metas – em quarto lugar, temos que propor metas que nos tirem da nossa 
comodidade e expressem a nossa fé. Uma meta é uma declaração de fé, e isso fica claro nesse 
episódio. Havia uma multidão ao redor de Jesus, chegar perto dele não era uma tarefa muito 
fácil, mas ela propôs uma meta desafiadora, condicionou o seu êxito à meta. Ela propôs a si 
mesma, se eu tocar nas vestes de Jesus, então ficarei curada, se eu não tocar, não alcançarei o 
que quero.  
 
Infelizmente, muitas pessoas não querem ser desafiadas, não tem objetivo algum e vivem 
num marasmo espiritual. Muitos não se dispõem nem mesmo a sair de casa para ir à Igreja. 
Elas vivem dizendo que se Deus tem alguma coisa pra fazer, Ele vai fazer de qualquer jeito. 
Todavia, aqueles que se deixam desafiar por metas que os levam a um compromisso é que 
provarão dos grandes feitos de Deus. 

 
Conclusão: quando ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus, imediatamente foi curada. No 
mesmo instante, Jesus percebeu que dele saíra virtude, e no meio daquela multidão, Ele 
perguntou quem é que lhe tocara. A mulher sabendo que o milagre havia acontecido, cheia de 
temor, confessou que fora ela. Jesus então disse que a fé havia salvado aquela mulher.  
 
Jesus cura você pela fé; Ele salva você pela fé; Ele transforma você pela fé; Ele faz tudo na sua 
vida pela fé. Portanto, creia no poder de Deus, creia na sua Palavra, nas suas promessas. 
Alimente a sua fé ouvindo a Palavra de Deus; visualize o êxito, o grande milagre acontecendo 
na sua vida. Confesse com sua boca a fé que foi gerada no coração; e proponha metas que 
façam com que você saia do marasmo e da estagnação espiritual. Certamente, o Senhor fará 
algo tremendo na sua vida!  
 
 


