RECONHECENDO A OPORTUNIDADE

TEXTO: Marcos 10:46-52

INTRODUÇÃO:
Somos rodeados por oportunidades, algumas, todavia, são únicas, incomparáveis, recheadas de
emoções e vibrações, outras, capazes de mudar rotas e histórias de vida, o que ocorre com o
cego de Jericó. Quem era o cego de Jericó? Era um homem que como muitos de nós, possuía
dificuldades e dilemas. Bartimeu era o seu nome, tinha como pai Timeu (Mc 10:46), mas segundo
as escrituras, ele era um homem que vivia às margens da sociedade, pois não podia acompanhar
o ritmo normal das outras pessoas, já que era cego e vivia a mendigar (sua única fonte de renda).
Bartimeu, porém usufruía de três características que mudaram sua vida:
1º Tinha um bom ouvido (v-36) – Bartimeu já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus por isso,
ao saber que Jesus estava passando por ali pôs-se a chamá-lo, assim, sua audição trabalhou mais
rápido que sua limitação. Quantas vezes, nós já tivemos a oportunidade de ouvirmos falar de
Jesus como a solução dos nossos problemas, mas nunca clamamos por Ele para pedirmos a sua
ajuda?
2º Reconhecia que Jesus era sua saída (v-37) – Bartimeu encontrou em Jesus a chance de sair
daquela situação que o atormentava. É difícil não enxergarmos a saída para problemas
complicados ou para uma vida que já desistimos de viver a muito tempo, principalmente, depois
de já termos tentado de tudo! Mas com Bartimeu foi diferente! Ele percebeu que em Jesus havia
uma solução para o seu problema. Tanto é que o Mestre parou a sua jornada para atender sua
necessidade.
3º Não se acomodou diante das dificuldades – era cego e não mudo, por isso gritou em alta
voz e quanto mais a multidão pedia que se calasse, mais ele gritava: “ Jesus, Filho de Davi, tenha
compaixão de mim”(v-38,39).E se não bastassem suas limitações, ainda tinham os críticos,
aqueles que sempre nos condenam por chamarmos a Cristo. Bartimeu é um exemplo de
perseverança diante dos problemas!
CONCLUSÃO
Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda em seus feitos! Nós somos pessoas
necessitadas de algo ou alguém para mudar nossa história e nossa vida. Talvez, estejamos como
Bartimeu: cegos, à margem da sociedade! Já procuramos em tudo e em todos soluções para
nossas culpas e dificuldades e nos esquecemos de ouvir a doce e suave voz de Cristo que tem
passado por nós e, muitas vezes, temos esquecido de percebê-lo e clamarmos por Ele: “ Jesus,
filho de Davi tem compaixão de mim porque sou cego, perdido, paralitico, solitário,
depressivo...”.Em sua palavra, Ele diz que está a nossa porta batendo, procurando alguém que
o convide para entrar ( Ap. 3:20). Não fique à margem só vendo a vida passar ou sabendo que o
Mestre passa, grite por Ele e permita a si mesmo que Cristo faça algo por você, trazendo-lhe vida
abundante nesta terra e uma posterior vida eterna ao Seu lado.

Fonte: MAIS

SALVAÇÃO

Material:
Vasilha (plástica ou outro material) e uma bolinha de papel.
Objetivo:
Buscar nossa salvação diária, reconhecer as oportunidades.
Desenvolvimento:
O líder deve colocar uma vasilha no meio do círculo da célula (distante dos participantes) e
solicitar aos participantes que tentem acertar a bolinha dentro da vasilha (apenas uma chance
para cada um).
Conclusão: Como é difícil acertar o alvo, muitos não conseguiram colocar a bolinha dentro da
vasilha. A bolinha representa nossa vida e vasilha o céu. Temos UMA vida para alcançar nossa
salvação. A nossa luta para ser salva é diária, por isso precisamos tomar conta das nossas
atitudes. A porta é estreita. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de recebê-lo como
nosso Senhor e Salvador. O que nos leva ao céu não é uma religião e sim um SALVADOR Jesus
Cristo.

