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LIÇÃO 177 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Fale sobre uma experiência que voce teve de esperar muito para receber algo. 

                               “Imagine o que acontece quando esperamos na palavra de Deus.” 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 5.8-9 
 
Introdução 
O texto de João 5.1-9 relata a cura de um paralítico no tanque de Betesda em Jerusalém 

(Betesda significa casa de misericórdia). Por sí mesmo seria difícil alcançar a cura mas 

Jesus o curou simplesmente dizendo: “toma o teu leito e anda”. Existem vários dons de cura 

mas a palavra está sempre a nossa disposição para nos curar em todo tempo e lugar.  
 
O que podemos aprender do texto que nos ajude a receber milagres pela palavra? 
 
1. Deus tem o tempo certo para agir e o nosso papel é esperar Nele.   

Leia o verso 4, lá diz que o anjo que operava a cura  descia em certo tempo ao tanque, e 

agitava a água; então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era curado. 

- Creia que existe um Deus de milagres, e não apenas épocas ou eventos de milagres.  

- Deus não opera sempre milagres instantâneos porque o que Ele mais deseja é que nos 
relacionemos, dependamos e esperemos sempre em sua Palavra. 

2. Lugar certo: A célula, a igreja, o culto familiar são ambientes de milagres.  

Em João 5.5 diz: Achava-se ali um homem que, havia trinta e oito anos, estava enfermo. 

- Quantos lugares existem para um paralítico estar? (respostas: Em casa,  no hospital, etc). 

Mas ele estava junto ao tanque de Betesda, à espera de um milagre; isto é fé.  

- Deus é soberano e opera em qualquer lugar, mas há lugares que favorecem o milagre.  
 
3. Estar com a pessoa certa: Jesus é o único que opera milagres de Deus.      

No verso 6 diz que: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, 

perguntou-lhe: Queres ficar são? 

- As vezes parece que ninguém está vendo  suas necessidades; saiba que Jesus sempre 

está vendo e planejando agir a seu favor. Coloque sua fé e esperança em sua Palavra. 
 
4. Deus não depende de nada de você para operar um milagre. 

Leiamos o verso 7:Respondeu-lhe o enfermo: não tenho ninguém que me ponha no tanque...                      

- Este homem não tinha chances ou recursos para receber o milagre mas ele recebeu.  

- O que você tem tentado fazer ou provar para Deus afim de receber milagres? A fé que você tem 

é de Deus, apenas receba o que lhe pertence. “Confie na Palavra de Deus”.  
 
2. Pouco é necessário fazer para receber milagres, pois está tudo consumado.  

Os Versos 8 e 9 dizem: Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 9 Imediatamente o 

homem ficou são; e, tomando o seu leito, começou a andar. 

- Isto significa que só precisamos ouvir e aceitar a palavra para experimentarmos os milagres. 

- Aprenda a esperar para ouvir a Palavra de Jesus dizendo a você: “Levanta-te, toma o teu leito e 

anda”. Tudo está consumado: A saúde, a prosperidade, a restauração, a alegria, etc. 
 
Conclusão: Milagres vão sempre acontecer quando estivermos pensando, lendo e ouvindo 

a Palavra de Deus. Oremos e nos esforcemos para vivermos na Palavra de Deus.  
 
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas! 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAS: Oremos pelas vidas de Veronica, Radjish, filha e ministério na Índia.  
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