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objetivos
•
•

DESTACAR QUE CRISTO NOS CONVIDA A UMA VIDA DE PLENA E TOTAL LIBERDADE.
EVIDENCIAR QUE UM CONVITE COMO ESTE NOS LIBERTA ATÉ DE NÓS MESMOS.

textos base: JOÃO 5.1-15

desenvolvimento
Dentre tantos episódios em que Jesus se relaciona com uma pessoa em
necessidade, este nos chama a atenção por um detalhe muitíssimo interessante,
a saber, a pergunta de Cristo a um homem paralítico: você quer ser curado?
Esta pergunta gera uma dúvida razoável, uma vez que para a grande
maioria das pessoas, só há uma resposta possível e é um convincente sim! No
entanto, aprendemos que esta pergunta é muito pertinente, pois há em nós uma
espécie de compensação pelo sofrimento que nos aprisiona a ele e nos faz desejar
viver amarrado a uma condição deplorável por muito e muito tempo.
Obviamente, em uma situação tão flagrante quanto a paralisia que perdura
longos 38 anos, todo nós imaginamos ser melhor viver em movimento, de forma
autônoma ou seja, desfrutando de total saúde para trabalhar, produzir e viver.
Mas a mensagem desta semana nos chamou a refletir acerca de doenças menos
visíveis, menos flagrantes, no entanto, igualmente paralisantes e mortais, a
saber, a ausência de perdão e também a permanência consciente em atos
pecaminosos.
Foi dado como ilustração o exemplo de uma condenação brutal que ocorria
no antigo Egito, onde um assassino era amarrado ao cadáver de sua vítima e
assim permanecia a fim de ver, sentir e viver a decomposição daquele corpo sem
alma. O que nos impressiona é a iniciativa de um museu inglês que propõe a
exposição de corpos para que a população veja dia-a-dia a decomposição dos
mesmos. Impressionante! O que era entendido como punição, passa a ser visto
como mais uma atração!
É justamente neste ponto que o Espírito nos chama a atenção: não
deveríamos ter sepultado coisas, hábitos e sentimentos a muito tempo ao invés
de vivermos diariamente amarrados a eles enquanto apodrecem e nos adoecem?
A pergunta que Cristo fez aquele paralítico nos é feita hoje: você quer ser
curado?
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
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AUXÍLIO – O horror da narrativa da punição de fato nos impressiona, no
entanto, deve servir-nos como fim didático e nos fazer refletir no horror similar
que nos submetemos ao vivermos com ressentimentos tão nocivos a nós e aos
que vivem perto de nós!
PERGUNTA 02 – O paralítico da passagem bíblica se torna bastante
familiar a nós ao responder à pergunta de Jesus apontando suas incapacidades.
Em seu caso, o que te impede de ser totalmente curado?
AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
toda cautela a fim de impedir qualquer exposição desnecessária.
PERGUNTA 03 – Uma segunda ilustração nos foi apresentada: um
jogador de vôlei afirmou ter convivido ao longo de sua carreira com dores e
injeções que permitiam que jogassem mesmo lesionados. Ele disse: eu gostaria
de continuar minha carreira, mas as injeções ao invés do tratamento me
obrigaram parar! Em sua vida, algo parecido tem acontecido? Você tem
procurado o tratamento ou de alguma forma ignora a dor e continua fazendo o
que precisa ser feito?
PERGUNTA 04 – O que te impede de abrir o coração e por para fora o que
de fato está te mantendo em uma posição tão deplorável?
AUXÍLIO – Aconselhamos que todos tenham um discipulador, alguém
que caminhará ao lado e estará a disposição para escutar, aconselhar, pastorear,
sendo que tudo isso será possível por ser este discipulador tão somente um
instrumento nas mãos do Consolador!
PERGUNTA 05 – Você quer ser curado?
OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, PERMITINDO QUE O SENHOR
SE MANIFESTE E TRANSFORME O CAOS EM VIDA!

avisos
▪
▪

DIA 20 DE MAIO AS 15H – REUNIÃO REGIONAL!
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

