IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 09 – A FÉ QUE ALCANÇA O MILAGRE

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já teve alguma experiência de ouvir falar de um milagre ou
de testemunhar um milagre? (fique à vontade para fazer o quebra-gelo que você quiser)
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Marcos 5.21-34
Como vivemos em um mundo onde somos incentivados a ter o controle das circunstâncias, precisar de milagres
nos é um desafio, porque milagre é receber algo que não podemos resolver de maneira natural. Milagre é
depender da intervenção divina para vivê-lo. Não importa qual seja o milagre que você esteja precisando, você
pode alcançá-lo. Veremos, através de uma história de uma mulher do tempo de Jesus, como ela alcançou o seu
milagre pela fé.
1. A Fé que alcança o milagre é aquela que NÃO DESISTE diante das FRUSTAÇÕES (versos 25 e 26). A
enfermidade dessa mulher não tirou dela a perseverança de ser curada. Durante a enfermidade ela teve que
conviver com muitas frustrações, com muitas limitações, com muitas lágrimas, mas nenhuma dor física ou
emocional fez com que ela desistisse. A fé que alcança o milagre é aquela que não desiste, por mais que tenha
recebido vários nãos, sempre vai à procura do sim, da cura. É hora de você ativar a sua fé e não desistir.
2. A Fé que alcança o milagre é aquela que nos LEVA a RECORRER a Jesus (versos 27 e 28). A fé vem pelo
ouvir e aquela mulher havia ouvido muitas maravilhas que Jesus tinha feito. Essa escuta ativou sua fé e a levou
buscar a Jesus. Sua fé foi tão ousada que ela só pensou em apenas tocá-lo e seria suficiente. Jesus trouxe esperança
para aquela mulher somente pelo fato dele ter ouvido falar dele. Como você tem chegado até Jesus, com uma fé
ativada e convicta de que Ele tem o milagre que precisa ou apenas como mais uma opção que também pode te
decepcionar?
3. A Fé que alcança o milagre é aquela que nos faz TESTEMUNHAR do poder de Deus aos outros (versos 29 a
33). Jesus, ao ser tocado por ela secretamente, não poderia deixar passar despercebido. Ele precisava conhecer
quem havia lhe tocado tão secretamente, mas com tanta fé, que mesmo sem a intervenção dele, saiu virtude de
Jesus. Jesus expôs a mulher, não para humilhá-la, mas para exaltá-la e para que ela pudesse testemunhar do poder
de Deus. Não basta ser curado, Jesus quer que você o conheça e testemunhe a sua história transformada.
4. A Fé que alcança o milagre é aquela que nos traz a RECOMPENSA além da nossa cura (verso 34). Aquela
mulher havia se submetido a várias situações com promessas de cura, mas nenhuma lhe trouxe resultados
satisfatórios. Porém, quando ela decidiu ir até Jesus, foi curada e recompensada pelas suas atitudes de fé. Ele
liberou uma nova identidade, salvação e reconciliação. Aquela mulher recebeu a sua saúde de volta, seus sonhos,
sua vida. Entretanto, o mais importante que aquela mulher recebeu foi sua filiação restaurada.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter fé para alcançar o seu milagre. Não perca tempo: apresente
Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as
células deverão participar do segundo TCL deste ano, no dia 27/05, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as
cestas básicas para o TCL.
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