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Marcos 2: 1-12; Lucas 5:17-26

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: FAÇA O QUE EU FAÇO
Como fazer: Participantes em círculo. O primeiro inventa uma ação – coça a cabeça ou estala
os dedos, etc. o segundo, repete a ação do primeiro e acrescenta mais uma – tipo imita um
animal. O terceiro vai repetir o que o 1º e o 2º fizeram e acrescentar mais uma e assim por
diante. Coitado do último, terá que lembrar de tudo e ainda fechar com chave de ouro.

LOUVOR: Bíblia meu livro companheiro; É feliz o lar; Alô, alô.

FALANDO A VERDADE
Você sabe o que é um Anfitrião? Anfitrião é o dono de uma casa, que recebe os convidados para
qualquer evento. Durante o período que Jesus esteve no mundo como homem, ele visitou várias
casas,  no Novo Testamento relata  aproximadamente doze casas.  Em cada uma algo especial
aconteceu. Muitas delas seus anfitriões amavam a Jesus e o servia com amor. Hoje iremos rela-
tar algo surpreendente que aconteceu em uma dessas casas. Preste bastante atenção: Jesus esta-
va na cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que Ele estava em uma casa. Muitas
pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo do lado de fora,
perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele
estava sendo carregado por quatro homens, mas, por causa de toda aquela gente, eles não pude-
ram levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar
onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles ti-
nham fé e disse ao paralítico: —Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da
Lei que estavam sentados ali começaram a pensar: “O que é isso que esse homem está dizendo?
Isso é blasfêmia contra Deus! Ninguém pode perdoar pecados; só Deus tem esse poder!” No
mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: —Por que vocês estão pensan-
do essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: “Os seus pecados estão perdoados” ou
“Levante-se, pegue a sua cama e ande”? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, te-
nho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: —Eu digo a você: levante-se,
pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos,
pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: —Nunca vi-
mos uma coisa assim!

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Neste texto não ficou claro o nome do anfitrião da-
quela casa, alguns autores até dizem que era Simão Pedro (discípulo Jesus que morava em Ca-
farnaum) o que deixa evidente que era uma casa que Jesus usava para descansar e provavelmen-
te seria de um amigo. Certamente o proprietário havia feito o convite ao Senhor Jesus e também
convidado muitas pessoas para ouvi-lo. E como toda pessoa que ama a Deus, sentia muita ale-
gria em saber que seu lar estava sendo usado para propagar o evangelho do Senhor Jesus. Ima-
gine quando viu que seu telhado estava sendo destruído! Talvez nem tenha se importado, por-
que o que ele mais desejava era que sua casa servisse para a obra do Senhor, com certeza ficou
maravilhado ao ver que sua sala tinha sido palco de um Milagre, não só possibilitando a cura
física, mas também a salvação de uma alma (pois Jesus perdoou os pecados do paralítico). E
você que um dia recebeu o senhor Jesus como seu salvador: Você já ofereceu sua casa para Je-
sus? Seja um anfitrião do Reino de Deus converse com seus pais ou responsáveis e abra as por-
tas da sua casa para realização de IDE, ou culto ou ainda uma reunião de oração para que nome
de Jesus seja louvado… Se você ama a Deus deixe Jesus realizar Milagres em sua casa! Levando
salvação àqueles que estão perdidos.

Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador… deixe Jesus fazer o maior milagre
em sua vida perdoar os seus pecados (como fez com o paralítico) e ter a possibilidade de ser sal-
vo. (Fazer apelo).
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ATIVIDADE:  Elabore  um  convite  para  seu  amigo  para  venha  conhecer  o  nosso  IDE  na
próxima semana não esqueça de informar o dia, local e horário:


