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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já teve a experiência de dirigir em uma 

estrada coberta pela neblina, impossibilitando uma visão clara do caminho? 

 

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

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 9.1-41 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Rabi (v.2): Mestre, pessoa de grande saber que tinha discípulos.  

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Enquanto estava caminhando, quem Jesus viu? (v.1). 2) Qual era a situação desse homem que se encontrou com Jesus? 

(v.1,8). 3) Que atitude Jesus tomou diante do quadro que viu? (v.6,7). 4) O que aconteceu ao homem cego? (v.7). O que 

os vizinhos disseram quando viram o homem curado? (v.8,9). 6) Que atitude tomaram os vizinhos do que fora cego? 

(v.13). 7) Em que dia da semana aconteceram estas coisas? (v.14). 8) Que reação tiveram os judeus quando ouviram o 

testemunho do rapaz? (v.18). 9) O que aconteceria se os pais do cego declarassem quem o havia curado? (v.22). 10) O 

que fizeram ao homem curado quando ele declarou quem o curara? (v.34,35). 11) Qual foi o gesto dele quando 

descobriu quem era Jesus? (v.38) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que Jesus demonstrou um senso de urgência quando afirmou: “importa que façamos as obras daquele que me 

enviou enquanto é dia...”? (v.4). – Jesus não estava se referindo somente à brevidade de sua vida e ministério, mas 

também à oportunidade limitada que temos para nos apropriarmos dessa vida, dessa luz e dessa obra. Deus concede a 

todos a oportunidade de passar pela luz, que é Jesus. Você sente que Deus está lhe concedendo a oportunidade de 

conhecer melhor a Jesus através dos olhos da fé? 

2. Observe como Jesus curou o cego (v.6,7). Ele poderia ter feito isso de outra maneira? Por que o enviou ao tanque de 

Siloé? – o uso da saliva era conhecido no mundo antigo, onde acreditava-se no seu poder de cura. Entretanto ao juntar 

saliva com poeira, parece que Jesus estava simbolicamente retomando o processo da criação descrito em Gênesis. A 

saliva vinha do interior de Jesus. É como se Jesus estivesse dando uma dádiva de si mesmo. Aquele que fez o homem do 

pó da terra, pode curar com pó e saliva um homem cego. O fato de enviá-lo ao taque era uma maneira de testar a sua 

fé. Além de ter fé, o homem obedeceu. O que você acha que é fé? Você acha que alguém pode ter fé sem a disposição 

de obedecer? 

3. Por que os pais do cego tiveram medo de falar tudo o que sabiam? (v.18-22). – eles temiam ser expulsos da sinagoga. 

Para um judeu, isso significava ser expulso do povo de Deus e até mesmo da presença de Deus. Atitude diferente teve o 

cego: declarou tudo, disse que fora Jesus quem o curara. Ele foi injuriado (v.28), insultado (v.34) e expulso (v.34). Mas 

Jesus o achou (v.35). Podemos ser fiéis a Jesus porque Ele nunca nos abandonará. Você acha que vale a pena pagar o 

preço de declarar publicamente a fé me Jesus Cristo? Que consequências poderemos ter? 

4. Releia os versos 35 a 41 e responda: qual foi a finalidade da cura do cego de nascença? Foi apenas dar-lhe a visão? – 

Jesus mostra-nos o quanto somos cegos. Todos somos pecadores. Os fariseus não admitiam o quanto eram cegos, viam-

se como os melhores, verdadeiros discípulos de Moisés. Para eles não havia esperança, pois não estavam dispostos a 

reconhecerem os seus pecados. O que pode levar uma pessoa a permanecer cega espiritualmente? Você sente que 

precisa enxergar melhor a vontade de Deus para a sua vida? 

 

Conclusão: neste episódio, encontramos a história de um homem que teve a visão física e espiritual estabelecidas. 

 

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. 
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