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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): quando você ouve falar em nova vida, o que vem em sua mente? (use sua 

criatividade para fazer dinâmicas que possam iniciar a reunião de sua célula). 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Sugestão – Música UMA NOVA 

HISTÓRIA (Fernandinho). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Marcos 10:46-52 

 

Bartimeu era cego e mendigo. Faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. Estava entregue às trevas e à miséria. Ele 

vivia pedindo esmolas, dependendo da benevolência dos outros. Era um cego que não sabia para onde ia e um mendigo 

que não tinha para onde ir. Sua auto-estima estava achatada. Não tinha saúde, nem dinheiro, nem valor próprio. 

Certamente carregava não apenas a sua capa, mas também os seus complexos, seus traumas, suas feridas abertas. Mas 

um dia, ele se encontrou com Jesus, e esse encontro produziu uma nova vida para aquele pobre homem. Vejamos, 

agora, algumas realidades que marcaram a nova de vida de Bartimeu e que também podem marcar a sua vida hoje: 

 

1ª Realidade – Bartimeu foi SALVO por Jesus  – “Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou...”  (v. 52) – Bartimeu clamou pela 

cura para os seus olhos, e encontrou a salvação da sua alma. Bartimeu era cego no corpo, mas não em sua alma. Os 

olhos do seu entendimento estavam abertos. Ele viu coisas que outros que tinham visão não puderam ver. Ele viu que 

Jesus era o Messias esperado, o Todo Poderoso Deus. Como estão os olhos da sua alma, fechados ou abertos? Ter uma 

nova vida em Cristo significa dizer que Ele mesmo nos salvou das trevas espirituais e nos trouxe para sua maravilhosa luz. 

 

2ª Realidade – Bartimeu foi CURADO por Jesus – “Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imeditamente, ele recuperou a 

visão...” (v. 52) – Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também cura e redime o corpo. Bartimeu teve 

seus olhos abertos. Ele saiu de uma completa cegueira para uma visão completa. Num momento, cegueira total. No 

momento seguinte, visão intacta. A cura foi total, imediata e definitiva. Depois que Jesus faz a obra espiritual, Ele começa 

a mexer nas feridas do nosso viver. Qual é a sua dor hoje? Jesus quer cuidar dessa dor. Jesus quer curar esse sofrimento 

que está abalando a sua vida. Jesus quer tratar da sua vida por completo. 

 

3ª Realidade – Bartimeu foi GUIADO por Jesus – “Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a 

visão e foi seguindo Jesus pelo caminho.”  (v. 52) – Bartimeu seguia a Jesus estrada a fora. Ele demonstra gratidão e 

provas de conversão. Ele não queria apenas a bênção, mas, sobretudo, o abençoador. Ele seguiu Jesus para onde? Para 

Atenas, capital da filosofia? Para Roma, capital do poder político? Não, ele seguiu a Jesus para Jerusalém, a cidade onde 

Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Ele seguiu não 

uma estrada com tapetes vermelhos, mas um caminho cheio de pedras e espinhos. Ele não seguiu o caminho da glória, 

mas seguiu o caminho da cruz. Ele trilhou o caminho do discipulado. A nova vida de Bartimeu foi Jesus quem deu, então, 

nada melhor do que seguir a Jesus e dedicar toda a vida a Ele.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que precisa dessa nova vida que 

só Ele pode dar. 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentivar os membros de sua célula a participarem das celebrações das QUINTAS-FEIRAS. 

2) Está chegando o aniversário da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Incentive todos os membros de sua célula 

para estarem presentes nas 6 celebrações – de 11 a 16 de maio de 2014. No domingo, dia 11, o horário será as 19 horas. 

Nos dias de 12 a 16 (segunda a sexta), o horário será as 20 horas. 


