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SÉRIE: ESCOLHAS DE CURA 

Tema: ESCOLHA MUDAR 

 

BASE BÍBLICA: 
“Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó: seu nome 

será chamado Israel.  Assim lhe deu o nome de Israel. 
(Genesis 35:10) 

. 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a compreenderem que após 

um encontro genuíno com Deus, somos transformados, e essa transformação 
precisa refletir em nossos relacionamentos.. 

 Introdução para o líder: Temos aprendido a fazer escolhas que nos farão ser 
pessoas melhores. Quando somos curados, podemos curar outras pessoas. Mas 
nós precisamos nos comprometer com a nossa mudança. Explique a base bíblica. 
Na bíblia os nomes tinham grande influência na história de vida das pessoas. 
Jacó=enganador, Israel=Aquele que luta com Deus. Você pode perguntar as 
crianças se elas sabem os significados dos seus nomes.  Quando Jacó se permitiu 
ser tratado por Deus, o próprio Deus mudou o seu nome, pois Jacó não praticava as 
mesmas atitudes de antes. Atitudes que foram muito prejudiciais nos seus 
relacionamentos. Quando aceitamos Jesus, passamos pelo processo de 
transformação,  pois ao conhecermos nos tornamos novas pessoas e 
experimentamos relacionamentos saudáveis.  

 

Quebra gelo –    Experimentando a cura de Deus 

 
Material: 3 Copos descartáveis 
Objetivo: Encorajar os participantes a buscarem a cura em Deus para 
experimentar a  transformação que refletirá positivamente até nos seus 
relacionamentos.   
 
Desenvolvimento: Dois dos copos deverão estar perfeitos e um deverá estar 
rasgado em tiras, na vertical, abaixo da metade do copo. O líder vai pegar um dos 
copos perfeitos e dirá: Esse copo representa muitas crianças. Crianças que não tem 
Deus como seu amigo, não se relaciona com Ele, como um bom Pai que é. Essas 
crianças parecem bem, parecem estar felizes e saudáveis. Nesse momento pegue o 
copo rasgado e diga: Mas na verdade, por dentro elas estão tristes, rachadas e 
quebradas como esse copo, mas as vezes escondem o que estão sentindo.Estão 
feridas e essa tristeza prejudica até  os  seus relacionamentos,  na  família,  com  os  
 
 
 
 



 
amigos. Essas crianças não deixam Deus transformá-las. Cuidar, amar ter atitudes 
para receberem a cura de Deus. Coloque o copo rasgado dentro do copo bom e 
diga: Preferem continuar se escondendo e dizendo para si mesmo e até para outras 
pessoas que está tudo bem, mas por dentro continua machucada. Mas quando 
decidem buscar a cura para as suas dores (coloque o terceiro copo dentro do 
rasgado, nesse caso o rasgado ficará no meio, entre os dois copos bons), Deus vem 
e somos transformados e curados. As cicatrizes podem até estar lá, mas não vai 
doer e nem atrapalhar de viver tudo  o que Deus tem para cada um, uma vida feliz! 
E Essa mudança fará diferença até no ambiente e nos relacionamentos com as 
outras pessoas. 

 
Hora da história: A mulher do fluxo de sangue (Mc. 5:24-34) 
 
Você já ficou doente? Quantos dias, você lembra?  Imagine você ficar muito doente 
por doze anos? É muito mais do que a idade de algum de vocês. Hoje quero contar 
pra vocês a história de uma mulher que estava muito doente, ela estava perdendo 
sangue constantemente, era uma hemorragia. Mas ela ficou assim por muitos anos. 
A Bíblia fala que esta mulher procurou ajuda com muitos médicos  mas nenhum 
deles conseguiu resolver o seu problema, inclusive essa mulher gastou todo o seu 
dinheiro atrás de uma solução para sua situação. Ela não tinha amigos, a bíblia não 
fala dos seus familiares, ou seja não tinha convívio com as pessoas por causa da 
sua doença. Mas ela ouviu falar de Jesus e dos seus  milagres. O coração daquela 
mulher encheu-se de alegria e esperança, pois ela viu na pessoa de Jesus a 
possibilidade de mudança de vida. Ela não tinha mais amigos, não era convidada 
para lugar nenhum e era muito desprezada por todos por conta da sua situação. A 
Bíblia diz que quando ela chegou onde Jesus estava havia uma grande multidão e 
ela não conseguia falar com Ele, mas ela pensava: "Ah se pelo menos eu conseguir 
tocar na beirada de suas vestes, eu seria curada". E assim, mesmo doente e muito 
fraca, ela  esforçou-se e avançou diante daquela multidão até conseguir tocar nas 
vestes de Jesus. Observem crianças que ela não desistiu, mesmo com tanta gente 
e ela tão doente ela foi em frente, ela sabia há quanto tempo sofria e que ali tão 
próximo estava quem poderia curá-la. Com muito esforço ela tocou nas vestes de 
Jesus, e na mesma hora em que o tocou parou sua hemorragia. Quando isto 
aconteceu, Jesus, parou e perguntou a seus discípulos: - "Quem foi que me tocou" 
E os discípulos disseram: - Senhor tem muita gente aqui, há uma grande multidão, 
como o Senhor nos pergunta quem te tocou? E Jesus respondeu: - Não, vocês não 
sabem, alguém me tocou diferente, pois senti que de mim saiu poder! E a mulher, 
ouvindo a pergunta de Jesus, ajoelhou-se diante Dele e disse: _ Senhor, fui eu 
quem te tocou e assim contou-lhe tudo o que vinha acontecendo com ela. Jesus, ao 
ouvir aquela mulher viu o quanto ela tinha fé e lhe disse: - "Filha a tua fé te salvou, 
vai em paz e fica livre do teu mal" Que alegria, ela foi curada!!! Mas vocês 
perceberam o quanto ela foi insistente? Mesmo tendo uma grande multidão ela foi 
em frente e tocou em Jesus. Além daquela mulher saber que Jesus poderia curá-la, 
ela entendeu que precisava de uma iniciativa própria para mudar a sua vida e 
receber a cura através de Jesus. 
Conclusão: Assim como aquela mulher, precisamos tomar uma atitude para que 
Jesus aja na nossa vida. Isso também depende das nossas escolhas e ações.  
 
 
 
 
 
 



 
Enfrentar a multidão mesmo estando muito fraca foi o grande desafio daquela 
mulher, mas ela estava decidida  mudar de vida e viver relacionamentos saudáveis 
com as pessoas. Ela tomou a atitude correta e o resultado foi a cura.  

 
 
Compartilhamento: 

 
1- COMO É O SEU RELACIONAMENTO COM A SUA FAMÍLIA? 

COMPARTILHE. 
Relacionamentos familiares podem ser complicados, percebemos quando não estão 
bem e não podemos ignorar essa situação. A mudança precisa começar por você 
através de atitudes positivas (contrária ao que se vive)  que fará toda diferença com 
o passar do tempo. O que não podemos é desanimar.   
 

2- QUAIS COMPORTAMENTOS TEM PREJUDICADO OS SEUS 
RELACIONAMENTOS?  

Precisamos identificar os nossos defeitos e pedir com humildade a Deus 
para que Ele nos ajude. Precisamos buscar planos para ter o domínio 
das nossas fraquezas. Não podemos permanecer da mesma forma. 

  
3- VOCÊ COSTUMA ORAR A DEUS SOBRE SITUAÇÕES NA SUA 

VIDA QUE PRECISAM DE MUDANÇAS? 
Já aprendemos que temos um amigo, o Espírito Santo. Ele se importa com o que 

estamos sentindo e deseja nos ajudar nos mostrando como devemos agir.(ensino 

na célula, leitura da bíblia, através de pessoas etc...)  Precisamos apenas obedecer. 

 

Conclusão: No estudo de hoje, aprendemos que precisamos de 
determinação para alcançar a cura. A história da mulher do fluxo de 
sangue é um grande exemplo. Ela não permitiu que nenhuma barreira a 
impedisse de alcançar o seu objetivo, que era ser curada. Quando 
pensamos em atitudes de transformação, precisamos focar em Jesus. 
Não podemos pensar que a mudança está no outro, precisa começar a 
partir de nós. Só assim experimentaremos um melhor convívio com as 
outras pessoas. Deus nos ama e a cada dia Ele deseja que nos 
tornemos pessoas melhores para os outros. 
 

Líder - Pergunte as crianças se existe alguma situação que esteja 
afligindo-as. Ore intencionalmente por elas! 
 
 
 

       

                                     


