TEMA: JESUS - UM CONVIDADO EXTRAORDINÁRIO
Estudo Pequenos Grupos
Maio 2011 – 01
1- QUEBRA-GELO: Líder: pergunte ao grupo, qual foi o convidado mais ilustre que você recebeu na sua casa
ou que mais você desfrutou de sua presença, ainda que tenha sido por um curto prazo de tempo?
2- DISCIPULADO (40 minutos)
OBJETIVO DO ESTUDO: Fazer com que o grupo entenda que a melhor experiência de vida que você pode ter
é convidar a Jesus não apenas para visitar a sua casa, mas para morar com você, ter um relacionamento de
vida com você e fazê-lo uma pessoa mais feliz na terra e por toda a eternidade.
INTRODUÇÃO:
Se Jesus estivesse aqui corporalmente, certamente você ficaria no mínimo sobre a perspectiva ou possibilidade de
Ele visitá-lo em sua casa, de aceitar ser o seu convidado especial no seu lar.
Todas as vezes que Jesus visitou a casa de alguém, algo de maravilhoso, espetacular e extraordinário aconteceu!
Você pode compartilhar algo de maravilhoso que aconteceu depois que Jesus entrou em sua vida?
Sem dúvida, Jesus é o convidado mais ilustre, maravilhoso, nobre, extraordinário que você pode ter em sua casa.

Æ Quais são os benefícios de Jesus na sua casa e na sua vida? Por que Jesus é o convidado mais extraordinário
que você pode ter em sua casa?
- Leiamos o texto bíblico que se encontra em Marcos 2:1-12
I. POR QUE JESUS É UM CONVIDADO EXTRAORDINÁRIO?
Qual o segredo da notoriedade, fama, da popularidade e sucesso de Jesus e o que isso tem a ver comigo, com a
minha casa, com a minha vida?

JESUS É:

1. Extraordinário por causa da sua presença - v 1c e 2
“...o povo ouviu falar que ele estava em casa. 2 Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem
junto à porta...”
Por que as pessoas se aglomeravam naquela casa? Por causa da extraordinária presença de Jesus!
Onde Jesus está presente, milagres se manifestam.
- Quando Jesus esteve na casa de Simão Pedro, a sogra dele que esta acamada e com febre, foi curada (Mat 8.14)
- Quando ele visitou o lar de Marta e Maria em Betânia, Lázaro que estava morto há quatro dias, foi ressuscitado
(João 11)
- Quando ele chegou à casa de um líder religioso, dirigente de uma sinagoga, em meio à agitação da multidão, Ele
entrou no quarto da filha daquele homem que jazia morta, tomou-a pela mão e devolveu-lhe a vida (Mateus 9:23-25)
A presença de Jesus foi o suficiente para inspirar uma mulher que havia doze anos sofria de uma hemorragia
recebeu sua cura imediata. A Bíblia confirma, “pois dizia a si mesma: "Se eu tão-somente tocar em seu manto,
ficarei curada". Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua fé a curou! " E desde aquele instante a mulher
ficou curada.” (Mateus 9.21 e 22)
Talvez você esteja vivendo uma vida sem sucesso, amargada pela presença de maus sentimentos e
pressentimentos, de memórias traumatizantes e vícios escravizantes. Pode ser que você tenha aberto o seu
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coração para pessoas que entraram e simplesmente abusaram da sua bondade, do seu amor, dos seus
sentimentos e da sua vida em geral.
Agora você tem dificuldade em acreditar nas pessoas, em relacionamentos, em oportunidades e até mesmo em
Deus. Mas, preste atenção: Jesus Cristo é a única pessoa que pode, quer e vai mudar a sua situação, a sua casa, a
sua família e a sua vida, porque a presença dele é puramente admirável, extraordinária, inigualável, incomparável.
Jesus é maravilhoso, amigos!
2. Extraordinário por causa de sua autoridade - Marcos 2. 10 - 12
Jesus é extraordinário porque ele tem autoridade para perdoar pecados! A cura física daquele paralítico foi apenas
uma autenticação visível e pública para corroborar a sua autoridade de perdoar pecados.
Jesus tem autoridade para expulsar as enfermidades e as dores do corpo e da alma.
Entretanto, uma das maiores manifestações da autoridade extraordinária de Jesus, é a sua autoridade e inigualável
para perdoar pecados. E hoje, meu amigo, é dia de perdão! É dia dessa autoridade extraordinária se manifestar na
sua vida. Chegou o dia e a hora de Jesus entrar na sua casa e exercer a autoridade Dele em todas as áreas de sua
vida, principalmente na salvação de sua alma. Recebe o perdão de Jesus Cristo neste momento.
II. O QUE FAZER PARA TER JESUS COMO MORADOR VITALÍCIO NA SUA CASA?
1. Convide Jesus para entrar e ficar na sua casa - Lucas 24.28 e 29
“Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles
insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem; o dia já está quase findando". Então, ele entrou
para ficar com eles.”
2. Ouça a voz de Jesus falando à porta do seu coração - Apocalipse 3.20
“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz...”
Jesus já chegou. Já chegou e está batendo à porta do seu coração neste exato momento. Você consegue ouvi-lo.
“Dêem ouvidos e venham a mim; ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês...”
(Isaías 55.3)
3. Remova os obstáculos para Jesus poder entrar na sua casa - Marcos 2.4
Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava
e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Libere a passagem para Jesus... libere o caminho da porta do seu coração hoje!
4. Abra a porta da sua casa para Jesus entrar e ficar para sempre! Apocalipse 3.20
“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.”
Tem muita porta enferrujada... acorrentada... trancada por dentro a sete cadeados... cheia de travas. Mas Jesus
está pacientemente esperando pela sua decisão ainda hoje.
Decida romper com o seu passado doentio, escravizante e paralisador.. Decida se render integralmente ao amor
extraordinário desse Jesus, para assim nos viver uma vida extraordinária de paz, alegria e comunhão eterna com
Ele.
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