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O Mais Importante
Quebra-gelo (5 min)
Qual é a coisa mais importante na vida de um ser humano?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Marcos 2:1-12

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Quatro amigos se organizaram para levar um paralítico à 
presença de Jesus com o propósito de ajudalo a encontrar a cura. 
Eles não puderam coloca-lo diante de Jesus porque a casa estava 
muito cheia. Por isso, tiveram a ideia de leva-lo por cima do telhado. 
Conseguiram. Baixaram a cama bem na frente de Jesus.
 Jesus, vendo a fé e a atitude daqueles homens, disse ao 
paralítico: “Seus pecados estão perdoados.” Quando as pessoas que 
estavam naquele lugar viram a declaração de Jesus, disseram que ele 
estava fazendo algo muito errado. Ele não poderia perdoar pecados, 
porque isso era prerrogativa exclusiva de Deus. Jesus, conhecendo 
o coração deles, fez a seguinte colocação: “Qual é mais fácil dizer: 
perdoados estão os teus pecados, ou: levanta-te, toma teu leito e 
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anda? Para que saibas que o fi lho do homem tem poder para perdoar 
pecados, eu te digo: levanta-te, toma tua cama e anda.”
 Com isso, Cristo mostra que sua principal obra é o perdão 
dos pecados. O milagre aconteceu para aprendermos que ele tem o 
poder de perdoar pecados. Nós, entretanto, buscamos mais o milagre 
como benefício pessoal, sem percebermos que ele é um meio para 
demonstrar o poder que Jesus tem para resolver o maior problema do 
ser humano, que é a cura da alma.
 Aproveite esta meditação e decida hoje mesmo levar à presença 
de Jesus alguém que esteja necessitado da cura mais importante da 
sua vida: a cura da alma.

Refl exão
1. O que a história do paralítico e seus amigos ensina a você?
2. Saber que temos nossos pecados perdoados muda o que em 

nossas vidas? 
3. Como você pode ajudar outras pessoas a terem seus pecados 

perdoados?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e agradecer a Deus
pelo perdão dos pecados.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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