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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: “TIRO PELA CULATRA  ”.   Todos em círculo, em uma grande roda. O líder
explica que cada um deve escolher uma tarefa a ser executada pelo  colega da direita. Quando todos tiverem
escolhido a tarefa, o líder dá um novo comando: Cada pessoa deverá praticar a tarefa que ela mesma deter-
minou para que fosse executada pelo colega da direita.

LOUVOR: Boa noite com Alegria, A Cristo dai louvor, Eu só confio no Senhor.

FALANDO A VERDADE: Você já desejou muito alcançar algo e se sentiu fracassado? Quero compartilhar
a história de Thomas Edison, um dos maiores inventores da humanidade, teve uma experiência na vida, que
vale a pena ouvir: Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse:  Meu
professor me deu este papel para entregar apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e
resolveu ler em voz alta para seu filho: Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele
e  não  tem  suficiente  professores  ao  seu  nível  para  treiná-lo.  Por  favor,  ensine-o  você
mesmo!  Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século.  Após o
falecimento de sua mãe, resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao
abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado a sua mãe, porém o conteúdo
era outro que sua mãe leu anos atrás.  Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos
deixá-lo vir mais à escola! Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison
era uma criança confusa, mas graças a uma mãe decidida e dedicada, tornou-se o gênio do século. Você
também precisa ser decidido em alcançar seus objetivos. Não deixe que as pessoas ditem o que irá ser ou
que cale sua boca diante da presença do nosso Deus. Essa ilustração nos lembra duma história que está na
Bíblia e sua situação não estava nada favorável, mas esta pessoa estava decidida a alcançar a sua benção .
Certo dia, Jesus passou por Jericó com Seus discípulos. Lá, foi ao seu encontro uma grande multidão. O cego
Bartimeu estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a
gritar: “Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.” E muitos o repreendiam para que se calasse, mas
cada vez gritava mais alto: “Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim”. Jesus parou e pediu para
chamá-lo. Disseram ao cego: “Fica alegre! Levante, que Ele está te chamando”. E ele, jogando fora a sua
capa, levantou-se e foi falar com Jesus, que lhe perguntou: “Que queres que eu te faça?” O cego lhe disse:
“Mestre, que eu veja.” E Jesus lhe disse: “Vai, a tua fé te salvou.” No mesmo instante, Bartimeu enxergou e
foi seguindo a Jesus pelo caminho.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Aquele homem a beira do caminho estava cego, mendigando
talvez uma das piores situações que um ser humano possa chegar. Mas uma coisa, podemos ver na vida de
Bartimeu: Ele era persistente, sabia o que queria, e sabia muito bem que Jesus era e é o Messias, o enviado, o
Salvador.  Muitos queriam que ele se calasse,  mas ele continuou insistindo na conquista de sua benção.
Muitos de nós desistimos diante das dificuldades principalmente quando existem pessoas que nos colocam
rótulos dizendo que não seremos capazes de alcançar nossos sonhos. Semana passada, aprendemos que a
maior conquista é a nossa salvação que é de graça, contudo além da salvação, Deus quer te conceder muitas
bênçãos aqui nesta terra. Acredite que você é capaz e que Jesus te ajudará a vencer todos os obstáculos
(assim como a mãe de Tomaz buscou vencer as dificuldades). Talvez tenha problemas na escola e muitos
dizem que você não será um grande profissional, talvez queira ser um grande pastor missionário e sinta-se
tímido demais para falar e muitos riem de você te achando incapaz. Não se limite a esses comentários! Deus
quer que alcance suas conquistas. Não sei qual o seu problema, mas se você já creu em Jesus:  clame pelo
Filho de Davi, grite, esperneie, faça o que for preciso! Quando os outros mandaram que o cego se calasse ele
continuou clamando porque sabia a quem devia clamar. Ele chamou a atenção de Jesus, chame a atenção do
Senhor! Você que ainda não creu em Jesus: Bartimeu obedeceu àquilo que Jesus lhe ordenou, ele ouviu o
que Jesus disse “Levante-se!” Quando Jesus mandou ele se levantar, ele imediatamente levantou, jogou sua
capa fora e trocou sua capa pela SALVAÇÃO, pelo amor, confiança e FÉ em JESUS! Remova também sua
capa,  jogue-a longe,  troque-a pela  HONRA DE SERVIR A JESUS… Quando Jesus lhe  perguntou o que
queria, ele disse a Jesus o que queria: “Mestre, eu quero ver de novo!” Ele teve fé. Jesus lhe diz hoje: o que
você quer? Peça a Jesus que entre em seu coração e o perdoe dos seus pecados, e Ele tudo fará por aquele
que o confessa e Nele tem FÉ!
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