APRENDER COM ESTE HOMEM
Pr. Cícero

(culto 13/10/2013)

ESTUDO PARA CÉLULAS
Outubro/2013 – 05
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

15
minutos

COMUNHÃO

5
minutos

ADORAÇÃO

45
minutos

DISCIPULADO

Se, ao invés de 24 horas, o dia passasse a ter 26 horas.
Como você aproveitaria essas 2 horas diárias a mais.

Somente Jesus Cristo pode remover toda
pedra do nosso caminho. Confie !!!

Texto
Marcos 10:46 a 52

Sugestão de música
Volume 1
Nº 23 – Ressuscita-me

Este homem era conhecido, pois a Bíblia relata seu nome e
o nome de seu pai.
Ele era judeu, seu nome era Bartimeu, filho de Timeu.
Por conta de sua cegueira vivia à margem da sociedade,
marginalizado, mendigando.

O que podemos aprender com este homem?
 1ª LIÇÃO - Bartimeu ouviu sobre Jesus.
Certamente, muitos que andavam por perto, comentavam que Jesus iria passar por ali. Bartimeu conhecia a fama de Jesus, sabia que
Jesus já tinha feito muitos milagres.
Hoje nós também precisamos ouvir de Jesus para conhecê-lo. Jesus nos atrai a Ele através da sua Palavra. Romanos 10:17.
O que eu posso fazer para tornar Jesus conhecido?
O que eu posso fazer para apresentar Jesus para um amigo ou um familiar?
 2ª LIÇÃO - Bartimeu reconheceu seu estado de miserável pecador. Marcos 10:47.
Ele gritava com toda força que tinha para que Jesus tivesse misericórdia dele.
Hoje nós também precisamos reconhecer nosso estado de pecado diante do Senhor. Romanos 3:23.
O pecado nos afasta e nos separa de Deus.
Mesmo quando levamos uma vida regrada e honesta, somos pecadores e precisamos da Graça Salvadora de Jesus Cristo.
Você confessa seus pecados a Jesus regularmente?
Quando confessa costuma se arrepender ou se justificar?
 3ª LIÇÃO - Bartimeu depositou sua fé em Jesus. Marcos 10:47.
Por ser um judeu, ele conhecia sua história e sabia que o Messias viria da descendência de Davi. Quando ele diz: “Jesus Filho de
Davi, tem misericórdia de mim”. A expressão “Filho de Davi” era como se ele tivesse dizendo: Eu creio na promessa; Eu creio que Tu
és o Messias; Eu creio que tu és Rei sobre a minha vida. Eu creio que tu és Senhor sobre a minha vida.
“Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim” é o mesmo que: “Reconheço que somente o Senhor é meu Rei, tem misericórdia de
mim”.
O cego confessou com sua boca e em seu coração creu. Romanos 10:9.
Por isso Jesus diz a ele: “Vá, a tua fé te salvou”. Bartimeu não recebeu somente a cura do seu corpo, mas também da sua alma.
Hoje nós também precisamos confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor.
Você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida?
Você já firmou um compromisso com Jesus para que Ele seja seu Senhor e Salvador? Já aceitou Jesus no seu coração?
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 4ª LIÇÃO - Bartimeu atendeu prontamente o chamado de Jesus. Marcos 10:49 e 50.
Sua capa era muito importante para ele, pois era o que o protegia do frio, da chuva ou do sol muito quente, mas quando Jesus o
chamou, logo lançou sua capa para o lado e imediatamente pôs-se em pé para atender Jesus.
Hoje Jesus também nos chama a segui-lo e nunca mais voltar atrás. Hebreus 10:36 a 38.
Precisamos viver pela fé em Jesus, nunca devemos recuar.
Precisamos continuar a segui-lo, nunca retroceder.
Somente pela fé é que conseguiremos fazer morrer o velho homem e nascer um novo homem.
Somente conseguiremos nos fortalecer em Jesus vivendo pela fé.
Existe alguma coisa que ainda te impede de aceitar o convite de Jesus para ser Senhor e Salvador da sua alma?

Líder de célula:
Se em sua célula tem pessoas não crentes, faça o apelo.

5
minutos

5
minutos

MISSÕES

Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida pela oração, mas
a primeira oração que devemos fazer é a oração de compromisso, onde entregamos
toda a nossa vida nas mãos de Deus.
Faça a oração de entrega a Jesus agora comigo .....

SERVIÇO

Desafio para a célula:
1. Cada pessoa deverá trazer ao menos um visitante à célula na próxima
semana e ao culto do próximo domingo.
2. Orem agora pelas vidas das pessoas que a célula deseja trazer para a
próxima reunião, na semana que vem.

Recados para o Líder de Célula:
Não deixe de apresentar para seu grupo a CAMPANHA DE ORAÇÃO PELOS AMIGOS que a Igreja está 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.
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APRENDER COM ESTE HOMEM
Texto: Marcos 10:46 a 52
Este homem era conhecido, pois a Bíblia relata seu nome e o nome de seu pai.
Ele era judeu, seu nome era Bartimeu, filho de Timeu.
Por conta de sua cegueira vivia à margem da sociedade, marginalizado, mendigando.
O que podemos aprender com este homem?
 1ª LIÇÃO - Ele ouviu sobre Jesus.
Certamente muitos passaram perto dele comentando que Jesus iria passar por ali. Ele conhecia a fama de Jesus, sabia que Jesus já
tinha feito muitos milagres.
Hoje nós também precisamos ouvir de Jesus para conhecê-lo. Jesus nos atrai a Ele através da sua Palavra. Romanos 10:17.
O que eu posso fazer para tornar Jesus conhecido?
O que eu posso fazer para apresentar Jesus para um amigo ou um familiar?
 2ª LIÇÃO - Ele reconheceu seu estado de miserável pecador. Marcos 10:47.
Ele gritava com toda força que tinha para que Jesus tivesse misericórdia dele.
Hoje nós também precisamos reconhecer nosso estado de pecado diante do Senhor. Romanos 3:23.
O pecado nos afasta e nos separa de Deus. Mesmo quando levamos uma vida regrada, uma vida honesta, mesmo assim somos
pecadores e precisamos da Graça Salvadora de Jesus Cristo.
Você confessa seus pecados à Jesus regularmente?
Costuma se arrepender ou se justifica?
 3ª LIÇÃO - Ele depositou sua fé em Jesus. Marcos 10:47.
Por ser um judeu, ele conhecia sua história e sabia que o Messias viria da descendência de Davi. Quando ele diz: “Jesus Filho de
Davi, tem misericórdia de mim”. A expressão “Filho de Davi” era como se ele tivesse dizendo: Eu creio na promessa; Eu creio que Tu
és o Messias; Eu creio que tu és Rei sobre minha vida. Eu creio que tu és Senhor sobre minha vida.
“Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim” é como tivesse dito: “Reconheço que somente o Senhor é meu Rei, tem misericórdia
de mim”.
O cego confessou com sua boca e em seu coração creu. Romanos 10:9.
Por isso Jesus diz a ele: “Vá, a tua fé te salvou”. Bartimeu não recebeu somente a cura do seu corpo, mas também da sua alma.
Hoje nós também precisamos confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor.
Você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida?
Você já firmou um compromisso com Jesus para que Ele seja seu Senhor e Salvador? Já aceitou Jesus no seu coração?
 4ª LIÇÃO - Atendeu prontamente o chamado de Jesus. Marcos 10:49 e 50.
Sua capa era muito importante para ele, pois era o que o protegia do frio, da chuva ou do sol muito quente, mas quando Jesus o
chamou, logo lançou sua capa para o lado e imediatamente pôs-se em pé para atender Jesus.
Hoje Jesus também nos chama a segui-lo e nunca mais voltar atrás. Hebreus 10:36 a 38.
Precisamos viver pela fé em Jesus, nunca devemos recuar.
Precisamos continuar a segui-lo, nunca retroceder.
Somente pela fé é que conseguiremos fazer morrer o velho homem e nascer um novo homem.
Somente conseguiremos nos fortalecer em Jesus vivendo pela fé.
Existe alguma coisa que ainda te impede de aceitar o convite de Jesus para ser Senhor e Salvador da sua alma?
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