Tem bom ânimo! Ele te chama

Pr Celso Martinez
De 06 a 11 de agosto
Culto de 29/07 (noite)
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para distribuir
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais
gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
Marcos 10:46-52

•

Somente em duas passagens do Novo Testamento aparecem estas expressões. João 11:28 e nesta passagem.
As duas descrevem situações de desesperança e problema.
O primeiro trata da morte de Lázaro, morto fazia 4 dias.
A outra passagem trata de um cego na cidade de Jericó.
Mateus fala em dois cegos, enquanto Marcos e Lucas citam apenas um. A explicação provável é de que Bartimeu
fosse o mais falante, portanto o porta-voz dos dois.
Mateus e Marcos falam que o milagre aconteceu quando Jesus sai de Jericó, enquanto Lucas diz que o milagre
aconteceu quando entrava em Jericó. Os estudiosos sugerem tratar-se de dois milagres um, referindo-se a antiga
cidade murada, ao norte da cidade do Novo Testamento, enquanto Lucas se refere a antiga Jericó do Antigo
Testamento.
Isso, no entanto, não tem relevância. O fato é que Jesus curou o cego e isso basta.

•
•
•

O cego gritava para ser ouvido por Jesus.
A reposta foi clara: Ele te chama. Não era uma pessoa qualquer quem o chamava, mas sim Jesus.
Há algumas coisas implícitas no fato de Jesus chamar alguém.

1.
•
•
•
•
•
•

Ser chamado por Jesus significa que há esperança.
"Os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança".
Há pessoas que nem mais esperança tem.
A vida de um homem cego era aprisionada a mendicância, dependendo dos outros para viver, e para sobreviver.
Um dos sentimentos que habitava o coração de um homem cego era a desesperança. A falta de solução.
A presença de Jesus, por si só, já trazia esperança, mais ainda quando Ele chamou o cego de Jericó.
A reação do cego demonstra essa verdade: “levantou-se de um salto e foi ter com Jesus”. V.50.

2.
•
•
•

Ser chamado por Jesus significa que ele nos ama.
Ninguém é indigente para o Senhor Jesus. Ninguém é desconhecido para o Senhor.
O que representa um cego no meio de uma multidão? Nada.
Ele não pode ver. Só pode ser visto.

•
•
•

A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém.
Seu habitat era a sarjeta, à beira do caminho.
Ninguém observa uma pessoa que está sentada à beira do caminho. Não há coisa pior do que a indigência, o não
ser notado, o não ser percebido.
Talvez o pior sentimento de quem esteja nessa condição era o desprezo.

•
•
•
•
•
•

•

3. Ser chamado por Jesus significa que alguma coisa vai acontecer.
• Ninguém volta de mãos vazias, quando Jesus chama. Quando Jesus chama alguém, certamente alguma coisa irá
acontecer em nossa vida.
• O cego passou a ver, mais do que isso, foi salvo. 52

Conclusão.
1. Você percebe que as pessoas estão sem esperança?
2. Você identifica a realidade de pessoas que não se sabem amadas?
3. Jesus chamou Bartimeu para nos ensinar esperança, amor e oportunidade. Como isso se aplica a você?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários
.

