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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Em algum momento da sua vida, você já se 

sentiu cego diante de algum problema? 2) Como foi sua experiência diante de não conseguir enxergar uma luz no fim do 

túnel por causa de alguma impossibilidade? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Marcos 10.46-52 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Jericó (v. 46) – Cidade que fica ao norte do mar Morto, na margem oeste do rio Jordão. Jesus estava a caminho de 

Jerusalém que ficava a poucos quilômetros dali. 

Mendigando (v. 46) – A mendicância era uma atividade comum naqueles tempos. Era praticada, principalmente, por 

pessoas com defeitos físicos que as impedia de realizar atividades profissionais normais. 

Nazareno (v. 47) – Jesus era natural da região de Nazaré, na parte norte da Palestina. 

Filho de Davi (v. 47) – Jesus era da descendência de Davi, antigo rei de Israel, que tornou-se conhecido por sua 

intimidade com Deus. O povo judeu esperava um Messias que tivesse a mesma autoridade desse rei. 

Rabi (v. 51) – O mesmo que mestre. Os rabis eram os que tinham autoridade para ensinar as Escrituras nas sinagogas. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Jesus e os seus discípulos foram para que cidade? (v. 46) 

2. Quem estava sentado a beira do caminho mendigando? (v. 46) 

3. O que o cego Bartimeu começou a fazer quando soube que era Jesus quem passava por ali? (v. 47) 

4. O que os discípulos e a multidão fizeram com Bartimeu? (v. 48) 

5. Com Bartimeu insistia em clamar por Jesus, o que o Senhor fez? (v. 49) 

6. O que as pessoas disseram para Bartimeu, então? (v. 49) 

7. O que o cego Bartimeu queria que Jesus lhe fizesse? (v. 51) 

8. O que Jesus disse para o cego diante de seu pedido? (v. 52) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. O que podemos fazer para recebermos a misericórdia do Senhor? (Bartimeu não precisou fazer sacrifícios, oferendas e 

rituais religiosos; apenas clamou ao Senhor). 

2. Jesus mandou chamar o cego que clamava. Se clamamos também pela misericórdia do Senhor para nossa vida, como 

podemos perceber quando Ele nos chama? (Pela fé podemos perceber quando Jesus nos chama. A nossa insistência em 

clamar por sua misericórdia mostra o quanto confiamos no seu poder). 

3. O que Jesus realizou na vida daquele cego: cura ou salvação? O que é preciso fazer para sermos salvos também? (A 

bênção de Jesus é completa para a vida daquele que deposita nele a sua fé). 

 

Conclusão: Você crê que Jesus pode operar milagres na sua vida hoje? Você reconhece que é alvo da compaixão de 

Deus e que Ele tem estendido até você o seu convite de amor e de perdão? 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Preparem-se, pois, em breve, vamos começar a multiplicação das nossas 

células. 3) Incentive os membros da sua célula a participarem das quintas de OBRAS DE JUSTIÇA. 


