Estudo nº 18

QUANDO JESUS ENTRA NA HISTÓRIA
QUEBRA-GELO:
Você acredita em milagres?

TEXTO MOTIVADOR:
Marcos 9.14-27

INTRODUÇÃO
Temos o relato de muitos acontecimentos que a ciência não consegue explicar como pessoas que acordam de
comas irreversíveis, são curadas de doenças incuráveis, tumores que desaparecem. Costumamos chamar esses
acontecimentos inexplicáveis de milagres.
A Bíblia está cheia de relatos de milagres: cegos que enxergam, paralíticos que andam, mortos que voltam a
vida, mas na Bíblia temos a explicação de como esses milagres acontecem. Os milagres acontecem porque Deus resolve
intervir na história humana. Milagres acontecem quando Deus entra na história. O texto de Marcos 9 nos apresenta
uma situação assim, um menino que tinha convulsões desde a infância, fruto da ação de demônios. O pai procurou ajuda
várias vezes sem um resultado satisfatório, mas quando leva o problema a Jesus seu filho é liberto e curado. Vemos que
quando Jesus entra na história:

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. O QUE PARECE DIFÍCIL, IMPOSSÍVEL, ACONTECE.
Aquele pai via o sofrimento de seu filho desde pequeno sem conseguir ajudá-lo. Parece que é uma situação que
não muda mais, mas aquele pai não perde a esperança e procura Jesus, e quando Jesus entra na história o que era difícil
acontece. Você tem alguma coisa difícil, quase impossível que gostaria de ver resolvida? Leve a Jesus. Traga Jesus para
sua história.
2. ELE NOS AJUDA EM NOSSA FALTA DE FÉ.
Depois de muitas frustrações e do tempo de espera não é fácil manter a esperança. Aquele pai tinha uma mistura
de emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo que Ele não libertasse e curasse seu filho.
Jesus o ajudou na sua falta de fé. Precisa da ajuda de Jesus para crer? Traga Jesus para a sua história.
3. SEJA SINCERO COM JESUS.
O pai daquele menino não escondeu sua dificuldade em crer. Se quiser trazer Jesus para sua história não esconda
suas dificuldades, defeitos e pecados, seja sincero.

CONCLUSÃO
Quer trazer Jesus para sua história? Precisa da ajuda Dele?
Está disposto a ser sincero com Ele e mudar no que for preciso? Levante a mão, vamos orar.

* ESCOLA DOMINICAL: Fiquem atentos. À partir de ABRIL teremos novidades. Matricula-se.
* Festival de Sorvetes: Sábado, dia 07, das 18:00 às 19:30. R$8,00.
* Culto de Celebração – Dia Int. da Mulher: Domingo, dia 08, dirigido pela célula Hannah e SMM.
* Enc. Tri-Distrital Homens: Sábado, dia 14, em Piraúba. R$35,00 + transp. Inscreva-se com Hamilton.
* Noite de Louvor: Sábado, dia 21, na IMPorto.
* Culto de Celebração – Mês da Mocidade Metodista: Domingo, dia 15, presença do ver. Hamilton Fernando.
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