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• Mulher hemorroíssa 
• Bartimeu, o Cego  
• Candeia debaixo do alqueire 
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• Mulher hemorroíssa 
_A Gênese 

Então, uma mulher, que havia doze anos sofria de 
uma hemorragia; — que sofrera muito nas mãos dos 
médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, 
nenhum alívio conseguira [1]— como ouvisse falar 
de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou 
as vestes, porquanto, dizia: Se eu conseguir ao 
menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. [2]— No 
mesmo instante o fluxo sangüíneo lhe cessou e ela 
sentiu em seu corpo que estava curada daquela 
enfermidade. [3] 
 
(S. Marcos, 5:25 a 34.) 
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Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que 
dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: 
Quem me tocou as vestes? — Seus discípulos lhe 
disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os 
lados e perguntas quem te tocou? — Ele olhava em 
torno de si à procura daquela que o tocara. [4]  
A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada 
de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe 
declarou toda a verdade. [5] — Disse-lhe Jesus: 
Minha filha, tua fé te salvou; vai em paz e fica curada 
da tua enfermidade. [6] 
 
(S. Marcos, 5:25 a 34.) 

• Mulher hemorroíssa 



 
 Fonte imagem: https://www.pexels.com/ 

• Bartimeu, O Cego 

Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande 
multidão, estava sentado à beira do caminho, 
mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu.  
Quando percebeu que era Jesus de Nazaré, que 
passava, começou a gritar: “Filho de Davi, Jesus, tem 
misericórdia de mim!” [1]. E muitos o repreendiam, 
para que se calasse. Ele porém gritava ainda mais: 
“Filho de Davi! tem misericórdia de mim.” [2] Jesus, 
parando, disse: “Chamai-o!” [3] Chamaram o cego, 
dizendo-lhe: “Coragem! Ele te chama. Levanta-te.” 
 
(S. Marcos 10:46-52) 
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• Bartimeu, O Cego 

 
E ele, deixando a sua capa, levantou-se e foi até 
Jesus [4] . Então Jesus lhe disse: “Que queres que eu 
te faça?” O cego lhe respondeu: “Mestre, que eu 
possa ver novamente!” [5] Jesus lhe disse: “Vai, a tua 
fé te salvou.” No mesmo instante ele recuperou a 
vista e seguiu Jesus pelo caminho. [6] 
 
(S. Marcos 10:46-52) 
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• Movimentos da Alma 

Aspectos  
Simbólicos 

CAPA 

SANGUE 

SENHOR 

CAMINHAR 
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• Movimentos da Alma 

MOVIMENTOS 
(“Padrões”) 

• Reconhecimento da dificuldade 

• Coragem e Busca dos recursos 
certos (reconhecimento do 
Mestre,  da Fonte)  

• Coragem (multidão, capa)  

• Perseverança (movimento, 
esforço, “grita mais”, “se eu 
conseguir”) 

• Encontra O Mestre (Mestre pergunta_  
“Ele veio para oferecer”) _ Saber pedir 

• Caminhada é com O Senhor ( a Verdade, 
não é dependência, mas consciência) 
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“Venha o teu reino!”  
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XXVIII – 
Oração Dominical - Coletânea de Preces Espíritas – 

item II. 
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Paz e Gratidão! 


