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

precisou que alguém viesse ao seu encontro? 2) Como foi essa experiência? 

 

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

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 5.1-18 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Alpendres (v. 2) – varandas ao redor do tanque, onde as pessoas abrigavam-se do sol e da chuva. | Sábado (v. 9) – 

sétimo dia da semana. Os judeus eram rigorosos na guarda do sábado. Não admitiam que alguém pudesse fazer 

qualquer coisa no sábado. Os cristãos tem o seu “sábado” no domingo, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou nesse dia. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Para qual cidade Jesus subiu a fim de participar da festa dos judeus? (v. 1) | 2. Como se chamava o tanque que havia 

em Jerusalém, perto da porta das ovelhas? (v. 2) | 3. Que tipo de pessoas ficavam nas imediações daquele tanque? (v. 3) | 

4. Qual era a crença judaica acerca do taque de Betesda (v. 3,4) | 5. Qual foi a pergunta que Jesus fez ao homem 

enfermo? (v. 6) | 6. Qual foi a resposta do homem enfermo à pergunta de Jesus? (v. 7) | 7. Qual foi a ordem que Jesus 

deu ao paralítico? (v. 8) | 8. Em que dia aconteceram estas coisas? (v. 9) | 9. Qual foi a questão levantada pelos judeus 

contra aquele homem que fora curado? (v. 10) | 10. O homem curado sabia quem era Jesus? (v. 13) | 11. Como esse 

homem ficou sabendo quem era Jesus? (v. 14,15) | 12. O que Jesus disse sobre si mesmo? (v. 17,18) | 13. O que o 

paralítico descobriu acerca de Jesus e foi contar aos judeus? (v. 15) | 14. O que fizeram os judeus quando souberam que 

fora Jesus quem curara o homem paralítico? (v. 16) | 15. O que levava os judeus a quererem matar Jesus? (v. 18) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Para que as pessoas necessitadas procuravam o tanque de Betesda? (v. 3,4). O que interessava de modo prioritário e 

fundamental àquelas pessoas era a solução imediata de seus problemas físicos e materiais. De certo modo, há o mesmo 

interesse hoje. Isso faz multiplicar  indústria do curandeirismo, mas só Jesus é a verdadeira solução. 

2. Por que Jesus perguntou àquele enfermo se ele queria fica são? Não sabia ele o que havia no coração dos homens? (v. 

6). Através desta pergunta descobrimos que Jesus se importa com os nossos problemas e ansiedades. Descobrimos ainda 

que ele só poder agir em favor do ser humano quando há uma opção voluntária de deixá-lo agir. Você acha que Jesus se 

importa com os seus problemas e necessidades? Você já fez a opção voluntária de convidá-lo para gir em sua vida e 

ajudá-lo? 

3. Qual foi a maior dádiva que o paralítico recebeu de Jesus Cristo? (v. 8,9,14). O que fez com que seus pecados fossem 

perdoados? A maior dádiva que o paralítico recebeu foi o perdão dos seus pecados. Esse foi o maior e melhor resultado 

do encontro que ele teve com Jesus. Você já recebeu essa dádiva de Jesus? O que lhe dá essa certeza? 

4. Qual foi a grande revelação que Jesus fez acerca de si mesmo aos judeus que o perseguiam? (v. 17,18). Ele revelou aos 

judeus que ele era o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus ele era igual a Deus. Jesus revelou, então, por que só ele 

poderia perdoar pecados: porque ele é Deus. Você crê nisto? 

 

Conclusão: a situação do paralítico é um belo exemplo do estado em que se encontram os homens: necessitados; sem 

poderem fazer nada por si mesmos; crendo muitas vezes em falsas esperanças. Ao encontrar-se com Jesus, o paralítico 

teve sua necessidade satisfeita. Ele foi curado, teve seus pecados perdoados e tornou-se uma testemunha de Jesus Cristo. 

 

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) Reunião com todos os líderes – dia 29/10/2014. 2) Dia do compromisso 

(classes de batismo e integração) – dia 01/11/2014. 3) Batismo – dia 02/11/2014 (celebração da manhã) 


