
 
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 

Encontro de Jesus com o cego de Jericó. 

 Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, onde seria preso, condenado e executado. 

 Este episódio faz parte da caminhada final de Jesus, significa que era oportunidade que não 

podia ser perdida. 

 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. 

 

1. O encontro com Jesus produziu esperança. 10:47 

 O cego ouviu falar de Jesus e isso lhe trouxe esperança. Certamente que Bartimeu já ouvira 

falar de Jesus, e sabia o que Ele já havia feito na vida de outros. O milagre na vida de um, gera 

esperança na vida de outro. 

 

2. O encontro com Jesus produziu fé. 10:52. 

 A esperança é saber que algo vai acontecer, enquanto que a fé é a certeza de que algo vai 

acontecer. A presença de Jesus sempre inspirou a fé naqueles que Dele se aproximam com 

coração sincero. 

 

3. O encontro com Jesus produziu salvação. 10:52. 

 Salvação é o presente maior de Deus ao homem. Salvação trata da eternidade junto de Deus. 

Foi esta a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Ele veio  buscar e salvar o que se havia perdido. 

Lucas 19:10 

 

4. O encontro com Jesus produziu cura. 10:52. 

Encontro com Jesus 
Pr Celso Martinez 

25 a 30 de setembro 

Culto do dia 17/09/17  noite 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


 Como presente, o Senhor curou o cego Bartimeu. A cura física não é o maior bem que Jesus dá 

ao ser humano. Ele tem poder para curar, no entanto nem sempre Ele cura, em razão de que não 

foi esta a missão maior do Salvador. 

 

5. O encontro com Jesus fez nascer um discípulo. 10:52. 

 A partir desse encontro, o ex cego decidiu seguir a Jesus pelo caminho. Antes um pedinte, 

agora um discípulo. Antes alguém assentado à beira do caminho. Agora seguindo a Jesus pelo 

caminho. Isto tem um nome: transformação.  

O que é necessário para ter um encontro transformador com Jesus? 

1. Para ter um encontro transformador com Jesus é necessário ter consciência da sua 

necessidade. 

 A necessidade era evidente, ou seja, sua cegueira. 

 Ninguém precisa lhe dizer qual era o seu problema.  

 Há pessoas que tem noção do seu próprio problema, mas há aquelas que, embora estejam sem 

esperança, não aceitam que tem um problema para o qual só Jesus poderá lhes dar solução. 

 

2. Para ter um encontro transformador com Jesus é necessário querer. Marcos 10:48. 

 O homem era cego, porém não era surdo. Ouviu que era Jesus quem passava. Embora muitos o 

desanimassem, seu desejo não era emocional, era real e urgente. 

 Ele clamava ainda mais. Para quem quer algo, nada o desanima. 

 

3. Para ter um encontro transformador com Jesus é necessário ter atitude. Marcos 10:50. 

 Bartimeu deu um salto. Isso é atitude. Há pessoas que não avançam porque lhes falta atitude. 

Sabem o que fazer, mas não o fazem por falta de atitude. 

 AVANÇAR SEMPRE, EM LINHA RETA 

Um viajante caminhava às margens de um grande lago.  Ao ver um canoeiro preparando-se para 

zarpar, puxou conversa com ele e descobriu que seus destinos eram o mesmo: a outra margem do 

lago. 

Pediu uma carona, propondo-se a ser o remador. Entrou na canoa, pegou os remos de madeira e 

reparou que neles estavam esculpidas duas palavras: ACREDITAR e AGIR. 

Ele nunca tinha remado antes, e rapidamente descobriu que não é tão fácil quanto parece. A canoa 

ficava navegando em círculos, ora para a esquerda, ora para a direita. 

O dono da canoa, um idoso muito simpático, procurava não ser grosseiro, mas não podia conter o 

sorriso. 

Por fim, já cansado, o viajante pede ajuda: – Por favor, senhor, como é que eu faço para esta canoa 

ir só para frente? O canoeiro respondeu: – A resposta está nos remos. O Acreditar e o Agir têm que 

ser impulsionados ao mesmo tempo e com a mesma força. 



 

4. Para ter um encontro transformador com Jesus é necessário disposição de deixar a velha 

capa para trás. Marcos 10:50. 

 Talvez para aquele homem cego, o seu maior bem fosse uma velha capa, com a qual se 

agasalhava e protegia no frio. Talvez fosse o seu leito, seu bem de repouso. O seu maior 

tesouro. 

 Com a capa seria difícil atender a ordem de Jesus. Ele lançou de si a capa. Há pessoas que não 

conseguem seguir a Jesus porque não querem lançar a capa, ou seja, pessoas que valorizam o 

que é sem valor, e deixam de dar valor ao que realmente importa. 

Conclusão. 

1. Você tem dificuldade de para tomar decisões importantes? 

2. Quais as atitudes que podemos e devemos ter para que sejamos abençoados pelo Senhor? 

3. O que lhe falta para seguir a Cristo? 

 

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! 

 

 


