JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE
Pr. Celso Martinez - 22/9/2013
ESTUDO PARA CELULAS
Outubro/2013 – 02
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

Sugestão de música
Volume 1
Nº 02– Aclame ao Senhor

5
minutos

ADORAÇÃO

Aclame ao Senhor, Louve ao Senhor
Pois só Ele é Digno
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COMUNHÃO

Você já viveu alguma situação onde teve que se esconder de alguém?
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DISCIPULADO
Texto
Marcos 7: 24 a 30

JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE
Jesus também passou por essa situação. Ele não queria ser visto.
Talvez porque precisasse ter um tempo a sós com seus discípulos.

PORQUE JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE?

1. Jesus não pode ocultar-se diante do sofrimento humano.

Na caminhada de Jesus aqui na terra Ele se deparou várias vezes com o sofrimento das pessoas. Eram pessoas
endemoninhadas, doentes, cegas, surdas e muitos outros, mas sempre os libertou e os curou.
Todos nós que vivemos neste mundo de pecado que contamina o homem, estamos sujeitos a sofrer danos, mas
independente do motivo do nosso sofrimento seja: Na família; Com os filhos; Nas finanças; Na saúde ...
Jesus não pode ocultar-se. Ele não pode ficar alheio ao sofrimento de quem Ele tanto ama.
 O sofrimento dos outros te comove?
 Qual a sua atitude diante do sofrimento alheio?

2. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que tem esperança.

No versículo 25 “ouviu falar de Jesus” e logo foi atrás Dele não se importando com o que os outros iriam dizer.
Dependendo do tamanho da dor, a etiqueta não tem o menor valor. O que os outros vão pensar, tem menos valor ainda. A
esperança de ter o problema resolvido ultrapassa qualquer barreira.
 Você já viveu a experiência de buscar a solução de um problema sem se importar com o que os outros vão dizer?

3. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que crê.
Jesus nunca poderá ocultar-se diante de alguém que tem fé Nele. Era como se a mulher falasse: “uma migalhazinha da
Tua Graça me basta” e o que Jesus fez? Curou a distância. Não precisou nem ir até a menina. Jesus mandou que a
mulher fosse para casa. Ela creu e foi pra casa na certeza de que sua filha já estava curada.
 Você falou da fé que devemos ter em Jesus pra alguém, hoje?
Conclusão:

Jesus não pode ocultar-se diante do sofrimento humano; de alguém que tem esperança ou de alguém que crê porque
ele ama e seu amor é incondicional. Não há como dimensionar o tamanho do Amor de Deus por nós.
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Se existir não crentes em sua célula faça estas perguntas?
 A partir de hoje você quer deixar Jesus ser Senhor da sua vida?
 Você crê que Ele pode te dar a vida eterna?
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5
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MISSÕES

SERVIÇO

Se existir alguém em sua célula que ainda não aceitou a Jesus. Faça o apelo. Se a
pessoa não se pronunciar não a force. Mas se a pessoa disser que sim, ore assim
com ela:
Senhor Jesus, sei que sou pecador, mas sei também que o Senhor me ama e me
perdoa. Por isso eu o aceito em meu coração e reconheço o Senhor Jesus como
meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado por ter morrido na cruz por mim pra
que hoje eu pudesse escolher viver contigo na eternidade.
Em nome de Jesus. Amém.
Se alguém aceitar Jesus em sua célula. Convide-a para confirmar na Igreja para
que a Igreja o conheça. E quando ele for à frente da igreja não deixe de ir com ele.

Líder de Célula
Não deixe de apresentar para seu grupo a CAMPANHA DE ORAÇÃO PELOS AMIGOS que a Igreja estará fazendo do dia
16 de Outubro de 2013 até o dia 24 de Novembro de 2013.
Leve alguns panfletos e distribua em sua célula. Explique como funciona. Apresente a estratégia para Evangelização
através dessa campanha.

2

JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE
Texto: Marcos 7: 24 a 30

JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE
Jesus também passou por essa situação. Ele não queria ser visto.
Talvez porque precisasse ter um tempo a sós com seus discípulos.

PORQUE JESUS NÃO PODE OCULTAR-SE?

1. Jesus não pode ocultar-se diante do sofrimento humano.
Na caminhada de Jesus aqui na terra Ele se deparou várias vezes com o sofrimento das pessoas. Eram pessoas
endemoninhadas, doentes, cegas, surdas e muitos outros, mas sempre os libertou e os curou.
Todos nós que vivemos neste mundo de pecado que contamina o homem, estamos sujeitos a sofrer danos, mas
independente do motivo do nosso sofrimento seja: Na família; Com os filhos; Nas finanças; Na saúde ...
Jesus não pode ocultar-se. Ele não pode ficar alheio ao sofrimento de quem Ele tanto ama.
 O sofrimento dos outros te comove?
 Qual a sua atitude diante do sofrimento alheio?
2. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que tem esperança.
No versículo 25 “ouviu falar de Jesus” e logo foi atrás Dele não se importando com o que os outros iriam dizer.
Dependendo do tamanho da dor, a etiqueta não tem o menor valor. O que os outros vão pensar, tem menos valor ainda. A
esperança de ter o problema resolvido ultrapassa qualquer barreira.
 Você já viveu a experiência de buscar a solução de um problema sem se importar com o que os outros vão dizer?
3. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que crê.

Jesus nunca poderá ocultar-se diante de alguém que tem fé Nele. Era como se a mulher falasse: “uma migalhazinha da
Tua Graça me basta” e o que Jesus fez? Curou a distância. Não precisou nem ir até a menina. Jesus mandou que a
mulher fosse para casa. Ela creu e foi pra casa na certeza de que sua filha já estava curada.
 Nesta semana, você falou da fé que devemos ter em Jesus pra alguém?
Conclusão:

Jesus não pode ocultar-se diante do sofrimento humano; de alguém que tem esperança ou de alguém que crê porque
ele ama e seu amor é incondicional. Não há como dimensionar o tamanho do Amor de Deus por nós.
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