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Lição 4 - Amigos que me levam até Jesus  

Dinâmica
Peça que a um voluntário que vá para um outro ambiente onde ele não consiga escutar o que será dito pelo grupo. Esconda um 
Bíblia em um lugar não visível. Divida as pessoas presentes em 2 grupos: o grupo A deve dar instruções corretas, para que a Bíblia 
seja encontrada; o grupo B deve dar instruções erradas, para que a bíblia não seja achada. Chame o voluntário, coloque uma venda 
em seus olhos e deixe que ele tente achar a bíblia ouvindo as orientações dos 2 grupos. Tempo máximo 3 min.

Conclusão: As influências podem ser positivas ou negativas. Podemos estar ouvindo amigos que estão nos levando para o lado 
certo ou podemos ouvir amigos que nos influenciam negativamente.

Introdução
Nesta semana todas as células da Central estão preparando um Dia do Amigo e o tema sobre o qual vamos conversar é a importância 
das amizades em nossa caminhada. Nós, seres humanos, nascemos com a necessidade de nos relacionar e viver em comunidade. É 
por isso que amizades são tão importantes para nós. Amigo é aquele que sabe das nossas questões mais pessoais, conhece a nossa 
história, família e sonhos. Nos dias de hoje vivemos com a “falsa” impressão de que temos muitos amigos, uma vez que estamos 
conectados a várias pessoas em nossas redes sociais. Mas é preciso avaliar quem são nossos amigos e outros que são apenas 
conhecidos.
• Você tem muitos amigos ou você tem muitos conhecidos?
• Seus amigos te levam para viver momentos perto de Deus?

Desenvolvimento
Em uma relação de amizade podemos influenciar ou ser influenciados. É claro que esse papel de influência é dinâmico, hora 
estamos influenciando e hora podemos ser influenciados. Hoje nós vamos falar sobre a influência mais positiva que um amigo pode 
exercer em seus relacionamentos de amizade.

Leia: Marcos 2:1-12 

• Qual era a principal motivação daqueles amigos?
• Qual foi a benefício recebido pelo paralítico? 

Veja as 5 lições que podemos tirar desse texto:

1) Você tem um amigo que deseja te dar o maior presente de todos.
Na história vemos como aqueles amigos se empenharam para levar o paralítico até Jesus. Provavelmente hoje você veio aqui pelo 
convite e até pela insistência de um amigo. Sabe por que? Porque todos nós, em alguma área de nossas vidas, somos “paralíticos”. 
Temos necessidades de mudanças e transformações. Hoje aqui na célula, seus amigos te trouxeram você para ter um encontro com 
Jesus.

2) Jesus quer te tocar, pois seus amigos tem fé no que Jesus pode fazer em você.
“Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”. A bíblia diz que a fé dos amigos 
do paralítico chamou a atenção de Jesus e abriu a possibilidade para Deus agir na vida dele. Seu(s) amigo(s) tem fé que Jesus pode 
tocar a sua vida e te transformar. Por isso você foi convidado para esta reunião.

3) O Jesus que seus amigos estão te apresentando pode perdoar o seus pecados.
A primeira interação de Jesus com o paralítico foi “Filho, os seus pecados estão perdoados”. O pecado nos afasta de Deus, o padrão 
que nossa sociedade vive não é um padrão alinhado com a palavra de Deus, e por isso envolve muitas práticas de pecado, é um 
padrão onde a nossa carne determina as nossas ações. Não é difícil perceber o resultado do pecado em nossas vidas, basta olhar 
as situações que muitas pessoas têm vivido.
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Leia: Gálatas 5:16-21

Jesus quer perdoar seus pecados, ele quer hoje colocar dentro de você o Espírito Santo para que você não precise mais viver 
segundo a carne ou segundo o mundo de hoje. Ele quer que você viva longe da culpa do pecado, viva pelo espírito. Você quer que 
seus pecados sejam perdoados? Você quer viver livre do peso do pecado?

4) Influências negativas se levantam de forma contrária à obra que Jesus quer fazer em você.
Perceba que assim que Jesus disse que perdoou os pecados daquele homem algumas vozes se levantaram dizendo que ele 
não poderia fazer isso, ou que ele não tinha poder para perdoar pecados. Assim acontece também em nossas vidas, quando 
recebemos o perdão de Jesus, pessoas podem começar a dizer: “Isso é religião, não vai mudar nada”, “Não se envolva com igreja, 
isso é furada”, “Você está ficando fanático, Jesus não tem esse poder não”. Ouça a voz de Jesus, ela é suficiente para você ser 
transformado, creia mais em Jesus do que nas vozes que trazem falta de credibilidade ou dúvida para você. Jesus é real!

5) O Jesus que seus amigos estão te apresentando pode te curar.
A segunda interação de Jesus com o paralítico foi para curá-lo. Jesus mostra para aquelas pessoas que Ele não só pode perdoar 
nossos pecados e mudar algo no nosso interior, como Ele pode mudar algo no nosso exterior. Talvez você esteja com uma 
situação crítica em sua vida que tem te paralisado. Uma dívida, um problema de relacionamento, uma doença em você ou em sua 
família, uma tristeza extrema, falta de esperança.

Qual é a sua paralisia? Onde você sente dor? O que gera preocupação? Jesus está aqui e quer perdoar seus pecados e curar 
paralisias em sua vida. Seu amigo te trouxe até Jesus, pois ele tem fé que hoje Jesus pode mudar sua vida. Você quer aceitar o 
perdão de pecados que só Jesus pode dar a uma pessoa? Você deseja ver Jesus te curar de maneira poderosa? Se sim, feche seus 
olhos e repita em voz audível a seguinte oração:

Jesus, obrigado por meus amigos que, com fé, me trouxeram até o Senhor. Nesta noite, eu entendi que o Senhor é o único que 
pode perdoar meus pecados, por isso, reconheço sua morte na cruz e recebo o perdão dos meus pecados. Jesus, eu creio no seu 
poder e te peço que me toques e me cure toda paralisia. Recebo nesta noite o Espírito Santo, para que eu não ande mais sozinho, 
mas viva uma vida com Jesus eternamente.

Identifique quem são as pessoas que fizeram essa decisão, chame-as e faça uma oração junto com toda a célula. Pergunte se 
alguém quer uma oração específica por sua paralisia. Ore com fé, pois Jesus quer tocar pessoas através de você. Essa é uma 
ocasião de festa e de milagres sobrenaturais.

Desafios 
• Lance no Celula.in os visitantes da reunião de hoje. Não se esqueça de colocar as informações completas como: nome, e-mail 

e telefone. Aqueles que tomaram uma decisão por Jesus, informe no sistema também.
• Vamos começar uma nova etapa do Desafio de Casa em Casa. Nas próximas semanas (12/11 até o fim do ano) vamos visitar 

aqueles que já foram da célula. Desafie cada pessoa do grupo a fazer uma visita para aqueles que um dia já foram da célula 
e hoje não estão mais envolvidos. Faça uma lista de nomes, demonstre amor e cuide daqueles que estão longe de Deus ou 
da igreja.

Avisos
• No dia 18/11 temos nosso encontro de líderes. A Central está preparando culto maravilhoso, reserve essa data na sua agenda.
• Convide a célula para participar da Conferência de Ensino Livre Acesso, será tremendo! De 22 a 25 de novembro. 


