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Marcos 5
� 25 E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue,  
� 26 E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido 

tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior;  
� 27 Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou 

na sua veste. 
� 28 Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 
� 29 E logo se lhe secou a fonte do seu sangue; e sentiu no seu corpo 

estar já curada daquele mal. 
� 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, 

voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes? 
� 31 E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, 

e dizes: Quem me tocou? 
� 32 E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. 
� 33 Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e 

tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda 
a verdade. 

� 34 E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada 
deste teu mal.



A mulher hemorroissa
Ela mantinha secreta sua 

enfermidade, pois era considerada 
impura pela lei mosaica, conforme 
consta em Levitico. 15:15, e 
contaminaria a todos os que a 
tocassem ou que fossem por ela 
tocados.

Sabendo da vinda de Jesus, a 
enferma resolutamente abre 
passagem entre o povo que O 
comprimia e toca-lhe a orla de seu 
manto.

Imediatamente o Mestre sente que de 
seu corpo saiu um jato de fluidos 
(poderes) magnéticos curativos, 
atraídos (sugados) pelo ímã da fé 
poderosa.

A cura se processou no contato com 
Sua roupa, pois seu pensamento 
intuitivo dizia-lhe que se tocasse  
seu manto ela ficaria curada.

Por doze anos padecera 
aquela mulher com 
hemorragia constante, 
provavelmente de origem 
ginecológica, buscando 
médicos e despendendo 
todos os recursos que 
possuía. 



Portanto, a cura daquela mulher 
se explica pela irradiação dos 
fluidos, pois pela nossa 
vontade podemos fazer com 
que uma determinada pessoa 
receba nossos fluidos. E 
também pela nossa vontade, 
podemos atrair para nós os 
fluidos que uma outra pessoa 
irradia. 

A mulher possuía o intenso 
desejo de se curar e 
desenvolveu força de vontade 
tamanha que, apesar das 
pessoas que rodeavam 
Jesus, conseguiu estabelecer 
entre ela e o Mestre a 
corrente fluídica magnética 
necessária para sua cura.
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O processo da cura pela Fé

A fé exerce o seu poder de cura, 
pois é a chave que abre a 
porta da casa construída pelo 
nosso merecimento, para que 
possamos ser beneficiados 
pelos fluidos da justiça divina. 

A fé nos eleva a Deus e O traz 
até nós, deixando-nos 
usufruir a Sua bondade 
infinita. Esta “graça”, no 
entanto, só acontece, quando 
existe o desejo veemente 
entre a nossa fé e o nosso 
merecimento, ou seja, a fé 
construída com nossas obras 
no bem e que levará a 
criatura ao Criador. 



A Fé e o Amor
A mulher enferma, cheia de fé, aproxima-se do Senhor, toca-lhe as 

vestes. "Assim fazendo, pensou, ficarei curada do mal que há muitos 
anos me aflige". E o milagre efetuou-se! 

Assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se 
aproximarem: "O que me seguir não verá trevas.“

Todos os que tiverem Fé, e com Fé buscarem vencer as dificuldades, 
triunfarão porque o Amor coopera com a Fé para abater barreiras, 
destruir domínios, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. 

A missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na Fé, para que as 
almas cheguem às alturas do amor de Deus. 

Em todas as suas excursões, o Mestre semeava Fé, para que as 
gentes, com o seu produto, granjeassem os tesouros do Amor. 

É assim que, cultivando seus ensinos, nós alçaremos os mundos de luz 
que se movimentam no Éter acionados pela vontade de Deus. 

A luz dá Sabedoria e salva; Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida; o 
Amor é a lei.  

Cairbar Schutel



Mediunidade Curativa

No que se refere aos poderes 
curativos, temo-los em Jesus nas 
mais altas afirmações de grandeza. 

É importante considerar, porém, que o 
Grande Benfeitor a todos convida 
para a valorização das próprias 
energias.

O processo de socorro pelo passe é 
tanto mais eficiente quanto mais 
intensa se faça a adesão daquele 
que lhe recolhe os benefícios, de 
vez que a vontade do paciente, 
erguida ao limite máximo de 
aceitação, determina sobre si 
mesmo mais 
elevados potenciais de cura.

André Luiz 



Conclusão

O estudo desse Evangelho, mostra-nos a Fé daquela 
mulher, que funcionou como força atrativa. 

O ponto chave foi sua vontade, fator atrativo princ ipal. 

Ao influxo poderoso da energia magnética recebida d e 
Jesus, promoveu em seu organismo a cura 

instantânea.

A missão de Jesus é restaurar os homens na vida 
total, não só libertá-los da doença que os diminui e 
exclui do convívio social, mas também salvá-los da 

morte, que os exclui da vida antes do tempo.
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