
  

CÉLULA 16/2020 

 

 

QUEBRA GELO 

 
Quais tem sido a sua maior dificuldade para ter uma vida mais profunda de intimidade com Deus? 
Exemplo: ler mais a Bíblia, jejuar mais, vida de oração melhor, mudança de pensamento 

pecaminoso, pregar a palavra, negar os princípios bíblicos como dízimos e ofertas? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: SE MOVA 

Marcos 10.46-52 

 

Introdução: O texto conta a história de um homem cego, mendigo, que vivia sem esperança. 

Porém, num belo dia, teve a oportunidade de encontrar com alguém muito precioso que poderia 

mudar sua história de vida: “Jesus Cristo”.   

Mas para viver a sua vitória, precisou se mover na direção certa e vencer todos os obstáculos que 

surgiram com impedimento sobre a sua vida. 

Não iremos encontrar biblicamente ninguém que conquiste sem fazer nada ou ficar parado. 

- Abrão abriu mão da sua família 

- Moisés precisou deixar o luxo e riqueza de um palácio 

- Elizeu para a porção dobrada de Elias, deixou a fazenda do pai  

- Jesus do céus. 

- Os 12 de suas profissões.   

E muitos outros ... 

 

Vejamos alguns atitudes do cego Bartimeu para sua vitória: 

 

1) Atitude de Clamar em voz alta o socorro a Jesus. 

“E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim!” (v.48). 

Mesmo debaixo de repreensão Bartimeu não parava de clamar.  

Neste tempo que estamos vivendo você tem clamado continuamente a Deus? Como está o seu nível 
de oração?  

A Bíblia diz; que Daniel orava três vezes ao dia. 

Jeremias 33:3 “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não 
sabes”. 



2) Não se permita perder a esperança. 

“Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-
te, ele te chama” (v.49). 

Tenha uma mente firme em que já deu tudo certo, mesmo que as circunstâncias diga não.  

Bartimeu não deixou perder o ânimo e creu que em Jesus tudo em um só momento poderia mudar. 

 

3) Atitude para viver o novo de Deus 

Ele teve coragem para lançar de si a capa da sujeira, da incredulidade, do pecado etc.  

“Lançando de si a capa...” (v.50a). 

Estamos vivendo o tempo do fim, e não há mais tempo para viver debaixo do pecado, da 
desobediência a Deus, sabendo que até o pecado tem salário, recompensa morte. 

 

4) Se moveu até Jesus. 

“Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus” (v.50b). 

Ele não ficou murmurando, reclamando da vida, mais teve atitude de se mover até Jesus. 

Tiago 4:8ª “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós”.  

 

5) Saiba o que você quer e seja objetivo. 

“Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver” 
(v.51). 

A necessidade do cego era ver e foi objetivo no pedido.  Seja objetivo com o que mais importa na 

sua vida, e você conquistará sem mudar o propósito, pois Deus quer ter certeza do seu coração. 

“Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou” (v.52a). 
Ele recebeu a cura – “E imediatamente tornou a ver” (v.52b).  
 
6) Mais do que o milagre é viver em intimidade todos os dias com o dono do milagre. 
“...e seguia a Jesus estrada fora” (v.52c). 
Se você deseja entrar em um nível muito mais alto do que milagre, mas sim de proteção e vida 
eterna, entregue sua vida a Jesus, e seguia Ele por obediência todos os dias, pois vai valer a pena.  

 
CONCLUSÃO: Uma vida vitoriosa depende das nossas decisões e atitudes corretas em direção a 

pessoa certa. Decida hoje mesmo correr para Jesus e receba a salvação e a transformação da sua 
vida. 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

II Coríntios 9:6-11 – A sua semente determina a sua colheita. Quando Deus pede uma semente 
Ele já tem para você uma colheita. Não coma sua semente.  Semente existe para garantir a próxima 

safra. Coma apenas o fruto e entregue a sua semente Aquele que é fiel para te devolver em 
abundância. 
 

Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 
depósito ou transferência bancária. 

Banco Bradesco 
Agência 0915 



Conta Corrente 5562-0 
Igreja Ministério Deus de Promessas 

CNPJ 10.991.233/0001-57 
 

____________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 

 


