8º dia –Segunda-Feira (12/03)
Juntos ajudando os mais fracos e limitados
Mc 2:1-5 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado
novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele
estava em casa.
Então muita gente se reuniu ali, de forma que não
havia lugar nem junto à porta; e ele lhes pregava a
palavra.
Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico,
carregado por quatro deles.
Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus
estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a
maca em que estava deitado o paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico:
"Filho, os seus pecados estão perdoados".
Temos muitas pessoas fracas, debilitadas e limitadas
na igreja que precisam de ajuda.
Como podemos juntos ajudar essas pessoas levandoas até Jesus?
1.

Juntos precisamos ter atitude de levar essas
pessoas até Jesus Vs 3 Vieram alguns homens,
trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro
deles.

Eram cinco amigos, quatro eram saudáveis
fisicamente e um doente, impossibilitado
fisicamente.
2.

3.

4.

Juntos precisamos vencer os obstáculos na hora
de ajudar os necessitados Vs 1 e 2 Poucos dias
depois, tendo Jesus entrado novamente em
Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em
casa.
Então muita gente se reuniu ali, de forma que não
havia lugar nem junto à porta; e ele lhes pregava a
palavra.
Juntos precisamos de ousadia Vs 4 mas, por
causa de toda aquela gente, eles não puderam
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.
Juntos precisamos de determinação Vs 4 mas, por
causa de toda aquela gente, eles não puderam
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.

Quando somos determinados não inventamos
desculpas
Os amigos não deram desculpas do peso do
paralítico

Não inventaram desculpas porque a multidão não
lhes deu espaço
Nada de desculpas porque as portas e janelas
estavam bloqueadas
Sem desculpas porque tiveram escalar o telhado da
casa
Foram incapazes de dar desculpas porque talvez
tivessem que descer a maca com o paralítico
usando uma corda.
5.

Juntos nós precisamos ter fé para ajudar as
pessoas que necessitam.

Jesus é quem cura, fortalece os abatidos e doentes,
mas nós precisamos levá-los a Jesus.
Só temos que transformar nossa fé em obras
Conclusão:
Há muitas pessoas que não irão a casa de Deus se
forem levadas.
A pessoa sem Jesus está solitária, perdida, doente e
sem esperança.
Nós precisamos levá-las a Jesus.
Não podemos fazer o milagre, ma s Ele pode.

