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11/03 – REDE DE HOMENS – NÃO PERCAM!
18/03 – CULTO ESPECIAL DIA DOS PAIS!
25/03 – CULTOS DOS SERVOS – LIDER VOCÊ DEVE PARTICIPAR

Quem aqui tem algum problema de visão? Para os que usam óculos ou
lentes, conseguem enxergar sem eles?
Muitas pessoas têm problemas de visão, e dependem de lentes
corretivas (óculos, lentes de contato) para que possam enxergar direito,
outras pessoas, no entanto tem deficiência visual mais grave e não
podem enxergar. Imagine que você não pudesse enxergar nada, fosse
completamente cego.
Quais são as dificuldades que uma pessoa cega enfrenta? Como seria
ser cego?
Líder: Deixei que todos respondam e proponha a eles que fechem os
olhos e pensem por um instante como seria não enxergar nada. Agora
apague as luzes e peça para que todos abram os olhos. Caso sua célula
seja durante o dia, use uma venda e escolha uma pessoa da célula para
aplicar a dinâmica. Agora peça para a pessoa ler o que está escrito no
Anexo 1 desta revista. Como estará escuro, ninguém poderá ver, ou a
pessoa vendada não poderá ver. Agora acenda novamente as luzes ou
tire a venda e pergunte como as pessoas se sentiram. Peçam para que
leiam o Anexo 1.
Foi possível ler o que estava escrito na folha quando as luzes estavam
apagas (ou olhos vendados)?
Da mesma forma, antes de Jesus nós éramos cegos, não podíamos
enxergar os planos de Deus em nossas vidas, e nem perceber os nossos
pecados, porém Jesus abriu nossos olhos assim como abriu os olhos
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destes homens da bíblia que veremos.
Líder leia: João 9:1-7 e depois Marcos 8:22-25 e pergunte: Qual a
diferença entre estes dois cegos?
O primeiro cego em João 9 era um cego de nascença e que foi
imediatamente curado por Jesus, nós antes de cristo éramos como este
cego, nada víamos espiritualmente, mas Jesus nos deu a visão. O Cego
de Marcos 8 possivelmente já havia enxergado no passado pois sabia
como eram as árvores, ou alguém já lhe havia contado como eram. Este
somos nós que muitas vezes enxergamos no passado e algo afetou
nossa visão espiritual, agora vemos mal os planos de Deus em nossa
vida, como alguém sem óculos, mas Deus nos toca e nos pede para
olhar para o alto e aí olhando para Jesus, voltamos a ver seus planos.
Líder: Leia Marcos 10:46-52 e pergunte: Qual a diferença deste terceiro
cego?
Este terceiro cego ao saber que Jesus por ali passava, clamou, Bartimeu
reconhecia que Jesus era o messias (Filho de Davi), e insistiu, clamou,
gritou para ter a atenção de Deus, muitas vezes para que possamos ver
os Planos de Deus, enxergar espiritualmente, precisamos clamar!
O que pode nos cegar espiritualmente? Você tem entendido (visto) tudo
aquilo que Deus tem preparado para você?
Na explicação da parábola do semeador (Mateus 13:18-23), Jesus nos
fala de fatores que nos fazem parar de enxergar espiritualmente, o
inimigo, as dificuldades, as preocupações que nos sufocam. Para que
possamos entender o que Deus tem para nós precisamos abrir nossos
olhos espirituais. Vamos orar neste momento para que Deus abra nossos
olhos.
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ANEXO 1:

OS PLANOS DE DEUS
PARA MINHA VIDA
OS MEUS PECADOS
ENTENDIMENTO
ESPIRITUAL
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