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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

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): João 9.1-12 

 

Neste encontro Jesus estava em Jerusalém e se encontra com um cego de nascença. Essa cura é repleta de 

circunstâncias que a tornaram muito significativa e especial, mas o mais extraordinário deste encontro foi o 

resultado na vida daquele cego. Antes inválido e sem qualquer perspectiva, sua vida era vista por todos como uma 

existência perdida. Após seu encontro com Jesus, este homem não ganha apenas sua visão, mas também uma nova 

identidade espiritual e um chamado para a vida. O encontro que aponta a direção... 

 

1. Mostra SENSIBILIDADE diante da dor (João 9.1). Ao passar, ele viu e se importou. Ninguém passa 

despercebido aos olhos Dele, todos são vistos. Ele está te vendo agora mesmo! Encontros com Jesus são possíveis 

porque ele sempre percebe pessoas. Jesus vê, ama, se importa e transforma realidades. 

 

2. Renova a ESPERANÇA (João 9.3). Confie e creia no que o Senhor fará! Olhe para o futuro! Deus está lá, e é 

para lá que eu vou, porque o futuro que Ele tem para nós é lindo! Jesus estava seguro da soberania do Pai. O nosso 

melhor está por vir! Jesus sempre aponta para a esperança! 

 

3. Faz o SOBRENATURAL acontecer (João 9.6). Algo surpreendente e imprevisível aconteceu naquele encontro. 

Ele poderia ter curado o homem com uma palavra, com um toque, mas ele decidiu fazer algo totalmente diferente 

e inusitado! Jesus é surpreendente, sobrenatural, exponencial, extraordinário e fantástico (Jeremias 29.11). 

 

4. Requer OBEDIÊNCIA (João 9.7a). Algo surpreendente e imprevisível aconteceu naquele encontro. Ele poderia 

ter curado o homem com uma palavra, com um toque, mas ele Você não precisa entender para obedecer, na 

verdade, você precisa de decisão, coragem, boa vontade, honra, fé e disposição. O fruto mais evidente do encontro 

de uma pessoa com Jesus é a obediência (João 9.7b). E, ao obedecer, aquele homem é curado. 

 

5. Gera um TESTEMUNHO transformador (João 9.8). Quem no passado viu sua escassez antes de você se 

encontrar com Jesus, precisa conhecer sua abundância no presente: o privilégio de ter se encontrado pessoalmente 

com Jesus! Aquele homem foi curado de sua cegueira física, mas também encontrou a sua direção de vida. Agora 

ele não andaria mais perdido, mas foi enviado! 

 

 Para Reflexão: Será que você entende que Deus separou este tempo para que você tome posse da direção 

que Ele tem para sua vida? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Qual é a sua história? Deixe as pessoas em sua volta lerem sua vida! 

 Para Indicação: Livro “(DES) Qualificado” (Steven Furtick – Editora Inspire) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. 


