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                                            PARA EXISTIR UM RESULTADO FINAL, EXISTE UM CAMINHO A PERCORRER 
                                        Texto: Marcos 2:12  - O resultado Final 
                                           Texto: Marcos 2:1 a 11  - A causa – o caminho percorrido para que o resultado final acontecesse. 
 

 
       
 
 
 
Quais são esses princípios? 
O texto lido nos ensina 3 elementos fundamentais que são princípios básicos para alcançarmos nossas metas: 
 
1) Princípio da Cooperação 
A casa estava lotada. É o que diz no versículo 2, não havia lugar onde passar para se aproximar de Jesus, mas os 4 cooperadores, 
mesmo assim, trouxeram o paralítico. Esse homem não andava. Ele não conseguiria chegar perto de Jesus se não fosse por essas 4 
pessoas que o trouxeram. O resultado do versículo 12 não aconteceria se não fosse pela ação conjunta desses 4 homens. 
 
2) Princípio da Criatividade  
A dificuldade é vencida pela criatividade. A casa estava lotada, mas mesmo assim levaram o paralítico à presença de Jesus. Não 
foram vencidos pela dificuldade de levar o paralítico até o telhado, retirar as telhas e depois descer a maca com o doente, até a 
presença de Jesus.  
 
3) Princípio de Fé 
As ações dos 4 cooperadores e do paralítico são ações concretas que materializam a fé. Subir com um paralítico até o teto de uma 
casa é uma grande dificuldade e ainda destelharam a casa e desceram a maca com o paralítico na frente a Jesus. Somente tendo 
muita fé no coração e certeza da cura. 
 
Conclusão: Nós como Igreja temos que colocar em prática esses princípios, se quisermos fazer a diferença em nosso tempo e com 
isso agradar o coração de Deus.  
Pra isso temos que ter paixão e sempre ver possibilidades na dificuldade.  
Temos que ter fogo ardendo no coração pela causa do Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 

O RESULTADO FINAL 
Pr. Celso - culto 25/05/2014 - (domingo manhã) 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  15/06/2014 a 21/06/2014 
 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

Seu caminho como cristão tem sido árduo?   
Tenha a certeza que a vitória virá. 

 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 
      5  
minutos 

 ESTUDO 

     45 
minutos 

O resultado final não aconteceria sem as causas. Na eminência da preparação para uma grande batalha existem 
princípios que possibilitam o resultado. Esses princípios são válidos para qualquer situação em nossas vidas, em qualquer 
época e em qualquer lugar. O que aconteceu no versículo 12 foi uma conseqüência natural do caminho percorrido. 
 

Se algum amigo ou familiar seu aceitou Jesus na CASA DO JULGAMENTO, não deixe 
de orar por ele e de convidá-lo para participar de sua célula.  

É na célula que todos teremos o apoio necessário para o nosso fortalecimento espiritual 

RECADOS 
IMPORTANTES 
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