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Se você pudesse escolher o que sonhar.
Com o quê você gostaria de sonhar hoje ?

Deus quer seus filhos vivendo bem e em paz, por
isso precisamos de transformação e renovação
para experimentar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus para as nossas vidas.
Romanos 12:2

Texto
Marcos
2: 1-12

Sugestão de
música
Volume 1
Nº25
Sim, Deus é Fiel.

No final do versículo 1 há uma
informação muito importante. “O povo
soube que Jesus estava em casa”.

Não é difícil identificar uma casa onde Jesus não está.
Uma casa onde Jesus não está é marcada por:
1- Desarmonia.
2- Violência.
3- Abusos - Você sabia que foi comprovado por estatísticas que a cada 4 meninas abusadas sexualmente somente 1 fala e
que a cada 100 meninos que são abusados sexualmente somente 1 fala.
4- Agressões - Existe agressão verbal que agride mais do que a agressão física.
5- Desrespeito - Pessoas que se machucam. Tratam-se com grosserias e hostilidade.
Até a casa do crente pode ser marcada pela falta de Jesus. “Jesus pode não está no controle do seu lar”. Todos nós sabemos
identificar uma casa onde Jesus não está.
Mas não vamos nos apegar neste contexto tão real e triste que facilmente vemos hoje. Vamos sim identificar e tratar nossos
relacionamentos para que possamos viver com Jesus dentro do nosso lar, com Jesus na direção do nosso lar.
Quando Jesus está numa casa. Quando Jesus entra numa vida. Há mudanças. Jesus não vem para melhorar, mas para transformar.
Tudo que o ser humano faz: os remédios, a medicina, os livros de auto-ajuda e tantas outras coisas que existem visa sempre
melhorar a vida do ser humano, mas o Evangelho visa à transformação. 2 Coríntios 5:17.

Como podemos identificar uma casa que Jesus está?
1) Uma casa onde Jesus está inspira.
No texto em que lemos, a casa onde estava Jesus inspirou muitas pessoas. Inspirou àqueles 4 homens que levou o paralítico para ser
curado pois sabiam que onde Jesus está algo vai acontecer. A vizinhança é abençoada, pois cessa os palavrões, cessa o cenário
tenebroso. Nada inspira mais do que a presença de Jesus e a transformação que Jesus pode fazer.
Sua casa tem inspirado a trazer pessoas para o Evangelho ou tem inspirado a afastar as pessoas do Evangelho?
2) Uma casa onde Jesus entra, nasce a esperança.
Aquele paralítico não tinha mais esperança de ficar bom. Mas quando souberam que Jesus estava em casa nasceu a esperança.
Aqueles 4 homens se empenharam para colocar o paralítico diante de Jesus porque tiveram fé e esperança.
3) Uma casa onde Jesus está existe perdão.
Antes de curar o paralítico Jesus o perdoou. Existem casas que necessitam urgentemente de “perdão”. Uma das piores situações é
viver subjugado ao passado, é viver atrelado ao passado, não conseguir viver uma vida plena porque está ligado ao passado. Só
existe uma forma de se libertar “É O PERDÃO”.

Perdoar não é aceitar o que fizeram com você e achar que está tudo bem. Perdoar é desligar. É dizer pra você mesmo: “Eu não
permito que aquele episódio continue me ferindo”. O perdão tem mais efeito pra quem perdoa do que pra quem é perdoado. Por maior
que seja o meu ódio, ele não vai afetar a outra pessoa, só afeta a mim mesmo.
O importante não é o que fizeram comigo, mas sim o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu libero perdão para que eu tenha cura
na minha alma.
O Diabo gosta de conjugar os verbos no tempo passado “Você foi”; “Você fez”. Mas Jesus conjuga os verbos no tempo presente
“Você é”. Antes de dizer: “Levanta e anda” Jesus disse: “Os seus pecados estão perdoados”. Às vezes ficamos andando em círculo,
remoendo mágoas. A culpa escraviza e o perdão liberta. Salmos 32.
Quando o pecador é alcançado por Jesus seus pecados são perdoados e esquecidos por Deus, ainda que tenha que conviver com as
conseqüências. Isaías 43:25.
4) Uma casa onde Jesus está é abençoada e abençoa.
No texto em que lemos, não só a casa em que Jesus estava foi abençoada como também a casa do paralítico, pois imaginem uma
pessoa que sai de casa carregado por 4 homens e volta andando carregando sua cama.
Conclusão: Jesus quer entrar em nossas casas não para melhorar mas para transformar. Jesus nunca força sua entrada, mas bate
na porta e espera que você o ouça e o convide a entrar. Apocalipse 3:20.
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Quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus em nossas famílias ?
Vamos nos empenhar em orar e apresentá-las diante de Deus.
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Sempre que tiver uma oportunidade, convide-as para participar do seu Pequeno Grupo.

RECADOS PARA O FACILITADOR
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.
Vamos nos unir neste desafio.
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique
pelo menos uma vez neste ano.
Não se esqueça de compartilhar com o seu grupo sobre o desafio da campanha:
“100 DIAS DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA” de 12 de maio a 19 de

agosto.

Facilitador, nossa Igreja está nessa campanha. Incentive seu grupo a participar. Incentive para que cada
integrante dê o seu nome para orar pelas Famílias.
Se todos nós nos unirmos em oração veremos uma grande transformação nas Famílias Brasileiras.
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” Atos 16.31.

A CASA ONDE JESUS ESTÁ
Texto : Marcos 2: 1-12
No final do versículo 1 há uma informação muito importante. “O povo soube que Jesus estava em casa”.
Não é difícil identificar uma casa onde Jesus não está.
Uma casa onde Jesus não está é marcada por:
1- Desarmonia.
2- Violência.
3- Abusos - Você sabia que foi comprovado por estatísticas que a cada 4 meninas abusadas sexualmente somente 1 fala e
que a cada 100 meninos que são abusados sexualmente somente 1 fala.
4- Agressões - Existe agressão verbal que agride mais do que a agressão física.
5- Desrespeito - Pessoas que se machucam. Tratam-se com grosserias e hostilidade.
Até a casa do crente pode ser marcada pela falta de Jesus. “Jesus pode não está no controle do seu lar”. Todos nós sabemos
identificar uma casa onde Jesus não está.
Mas não vamos nos apegar neste contexto tão real e triste que facilmente vemos hoje. Vamos sim identificar e tratar nossos
relacionamentos para que possamos viver com Jesus dentro do nosso lar, com Jesus na direção do nosso lar.
Quando Jesus está numa casa. Quando Jesus entra numa vida. Há mudanças. Jesus não vem para melhorar, mas para transformar.
Tudo que o ser humano faz: os remédios, a medicina, os livros de auto-ajuda e tantas outras coisas que existem visa sempre
melhorar a vida do ser humano, mas o Evangelho visa à transformação. 2 Coríntios 5:17.

Como podemos identificar uma casa que Jesus está?
1) Uma casa onde Jesus está inspira.
No texto em que lemos, a casa onde estava Jesus inspirou muitas pessoas. Inspirou àqueles 4 homens que levou o paralítico para ser
curado pois sabiam que onde Jesus está algo vai acontecer. A vizinhança é abençoada, pois cessa os palavrões, cessa o cenário
tenebroso. Nada inspira mais do que a presença de Jesus e a transformação que Jesus pode fazer.
Sua casa tem inspirado a trazer pessoas para o Evangelho ou tem inspirado a afastar as pessoas do Evangelho?
2) Uma casa onde Jesus entra, nasce a esperança.
Aquele paralítico não tinha mais esperança de ficar bom. Mas quando souberam que Jesus estava em casa nasceu a esperança.
Aqueles 4 homens se empenharam para colocar o paralítico diante de Jesus porque tiveram fé e esperança.
3) Uma casa onde Jesus está existe perdão.
Antes de curar o paralítico Jesus o perdoou. Existem casas que necessitam urgentemente de “perdão”. Uma das piores situações é
viver subjugado ao passado, é viver atrelado ao passado, não conseguir viver uma vida plena porque está ligado ao passado. Só
existe uma forma de se libertar “É O PERDÃO”.
Perdoar não é aceitar o que fizeram com você e achar que está tudo bem. Perdoar é desligar. É dizer pra você mesmo: “Eu não
permito que aquele episódio continue me ferindo”. O perdão tem mais efeito pra quem perdoa do que pra quem é perdoado. Por maior
que seja o meu ódio, ele não vai afetar a outra pessoa, só afeta a mim mesmo.
O importante não é o que fizeram comigo, mas sim o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu libero perdão para que eu tenha cura
na minha alma.
O Diabo gosta de conjugar os verbos no tempo passado “Você foi”; “Você fez”. Mas Jesus conjuga os verbos no tempo presente
“Você é”. Antes de dizer: “Levanta e anda” Jesus disse: “Os seus pecados estão perdoados”. Às vezes ficamos andando em círculo,
remoendo mágoas. A culpa escraviza e o perdão liberta. Salmos 32.
Quando o pecador é alcançado por Jesus seus pecados são perdoados e esquecidos por Deus, ainda que tenha que conviver com as
conseqüências. Isaías 43:25.
4) Uma casa onde Jesus está é abençoada e abençoa.
No texto em que lemos, não só a casa em que Jesus estava foi abençoada como também a casa do paralítico, pois imaginem uma
pessoa que sai de casa carregado por 4 homens e volta andando carregando sua cama.
Conclusão: Jesus quer entrar em nossas casas não para melhorar mas para transformar. Jesus nunca força sua entrada, mas bate
na porta e espera que você o ouça e o convide a entrar. Apocalipse 3:20.

