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INTRODUÇÃO   (Registre o nome do responsável pelo estudo: __________________________________)

Estamos muito felizes porque você se dispôs a estar à frente desta Unidade Especial neste projeto de três encontros. Temos certeza que 
seu grupo já começou a ter experiências incríveis com Deus e a receber visitantes. Prepare-se para ser ainda mais usado por Deus e 
receba uma unção poderosa de ousadia.

Para maior alinhamento e melhores condições, veja com calma o “Manual de Vacinação”. Lá você vai encontrar várias dicas para te nor-
tear. No estudo abaixo você vai perceber um campo à frente de cada momento da reunião. Distribua as responsabilidades com antece-
dência e envolva o maior número possível de pessoas para auxiliar.

QUEBRA-GELO

A dinâmica de hoje vai ser bem interessante e divertida. Vai funcionar da seguinte forma:

• Peça para um voluntário de cada vez fechar ou vendar os olhos.

• Mostre na tela uma figura para o restante do grupo.

• As pessoas vão descrever essa figura para quem está de olhos fechados, enquanto ela tenta adivinhar qual foi a figura mostrada. 
Na hora de descrever não vale dizer o que é aquele desenho, mas explicar para a pessoa descobrir. Exemplo: ao invés de falar que o 
desenho mostrava uma CASA, dizer que era um quadrado, com um triângulo em cima.

• Utilize o PDF anexo com algumas figuras. Mostre na tela um desenho de cada vez.

• Deixe as pessoas se voluntariarem para ficarem de olhos vendados. Dependendo de quantas pessoas estiverem no chat, não vai 
dar tempo de todos fecharem seus olhos na brincadeira.

DINÂMICA DE ORAÇÃO  (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Preparem um momento criativo e dinâmico de oração. Pensem em uma maneira para que muitas pessoas participem desse momento. 
Lembre-se que as pessoas presentes, inclusive os visitantes, estão carregando muitos medos, necessidades e aflições. Abra espaço 
para elas compartilharem seus pedidos e crie um ambiente de fé e oração.

TESTEMUNHO 01  (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Escolha alguém do seu grupo que possa compartilhar uma experiência marcante com Deus neste período de quarentena ou comparti-
lhar seu testemunho de conversão a Cristo.

COMO EXPLICAR O SOFRIMENTO

Pergunta: Porque está acontecendo essa pandemia? Porque existe sofrimento no mundo?

Existem muitas perguntas difíceis de ser respondidas. As pessoas tentam usar lógica, ciência, filosofia e até mesmo a fé para responder 
a essas perguntas. Mas existem mistérios difíceis de ser explicados. A Bíblia tem o cuidado de abordar em muitas de suas páginas o 
tema do sofrimento. 

Deus sabe que o sofrimento gera muitas dúvidas e incertezas no coração das pessoas. Muitas perguntas ficarão sem respostas, mas é 
muito especial saber que Deus nunca perde o controle e que a natureza de Deus é o amor. Ou seja, um Deus amoroso e todo poderoso 
que se importa com a dor de quem sofre, e ainda se dispõe a agir em nosso auxílio.

Veja essa forte história, contendo diálogos e simbolismos riquíssimos. Leitura: João 9:1-11.

QUEM PECOU?

Pergunta: Você alguma vez pensou: porque isso está acontecendo comigo? 

Visão Fatalista Visão Causalista

Eu mereço mesmo esse sofrimento.

Sempre tudo dá errado para mim.

Sempre algo atrapalha minha família.

Eu não fiz nada de errado, não entendo o porque desse sofrimento.

Sou uma pessoa boa, não mereço isso.

Na conversa dos discípulos com Jesus, eles expressam essa dúvida tão comum ao coração humano. Porque aquele homem havia nas-
cido sem enxergar? Ele havia feito algo para merecer aquela condição? Ou a causa estava em pecados cometidos por seus pais?

Em tempo de pandemia como estamos vivendo hoje, muitas pessoas têm sofrido com enfermidades, ansiedade, depressão, desemprego, 
falência, etc. Ficarmos presos a uma visão fatalista ou então ficar buscando a causa dos dramas deste tempo, são atitudes que não vão 
ajudar muito.

A RESPOSTA DE JESUS

Pergunta: Qual foi a resposta dada por Jesus a essa pergunta? O que podemos aprender com a resposta de Jesus?

Jesus responde sem responder. Ao invés de olhar para as causas do problema, ao invés de olhar para as circunstâncias ou até mesmo 
olhar para o passado, Jesus olha para a solução.
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O maior objetivo da nossa conversa de hoje é trazer uma mudança ao seu olhar. Provavelmente você vai sair daqui com algumas per-
guntas sem resposta. Isso não importa se você aprende a confiar em Deus e se você sabe que Ele tem o melhor para você, apesar das 
lutas e dores.

Mude o seu foco. Ao invés de olhar para o problema, olhe para Jesus. A presença de Jesus é o fator definidor na história que lemos. Sem 
Jesus, o cego permaneceria sem enxergar, mesmo que tivesse as respostas. Quando Jesus cruzou o caminho daquele homem, ele saiu 
curado. Isso também pode acontecer com você.

Pergunta: O que você prefere: descobrir qual a causa do seu sofrimento ou ser transformado por Jesus?

TREVAS OU LUZ

Na dinâmica que fizemos no início da reunião muitos puderam experimentar como é ficar alguns segundos de olhos vendados. Quando 
nossos olhos estão privados de iluminação, não conseguimos ver nada.

Jesus destaca a condição física daquele homem, fazendo um paralelo com a condição espiritual das pessoas. Uma pessoa pode enxergar 
com os olhos naturais, mas estar espiritualmente cega. 

Jesus afirma: ‘eu sou a luz do mundo’. Com essa declaração, Jesus destaca que, quando temos sua presença em nossas vidas, podemos 
ver claramente. Ao passo que, quando escolhemos andar longe de Jesus, espiritualmente estamos totalmente em trevas.

Pergunta: Você tem caminhado perto de Jesus? Ou Jesus é somente um símbolo ou lembrança para você?

UMA CURA DIFERENTE 

Veja dois simbolismos interessantes que aparecem nessa cura milagrosa:

• Passar lama nos olhos: a Bíblia afirma que o ser humano foi formado do barro. Sabemos que a natureza criada está enfraquecida 
pelo pecado e que a cegueira, as enfermidades e a morte são consequência da queda e da separação de Deus. Talvez Jesus esteja 
aqui mostrando o principal motivo das crises e enfermidades: natureza caída e separada de Deus.

• Lavar-se no Tanque de Siloé: próximo ao local onde eles estavam havia um reservatório abastecido por uma fonte. Esse reserva-
tório recebeu o nome de ‘Tanque de Siloé’, que significa enviado. Simbolicamente, quando pegamos a nossa natureza caída, feita a 
partir do barro, e nos lavamos nas águas vivas enviadas por Deus, por meio de Jesus Cristo, somos transformados.

Lavar-se no Tanque de Siloé, aponta para mergulhar em Jesus que é a fonte de água viva e o enviado por Deus para lavar a humanidade 
dos seus pecados e transformar nossa natureza caída.

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me 
libertou da lei do pecado e da morte. Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando 
seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado.” Romanos 8:1-3

QUERO SER TRANSFORMADO

Pergunta: Quais foram as instruções dadas por Jesus ao cego? O que aconteceria se ele não tivesse seguido as orientações?

Interessante notar que Jesus transferiu uma parte da responsabilidade da transformação para o próprio cego. Da mesma forma, se você 
quiser ser transformado, será necessário que você dê os seus próprios passos para demonstrar sua confiança e obediência em Jesus. 
Entenda esse simbolismo. Jesus é o enviado de Deus e, Ele mesmo, representa as águas de Siloé. Jesus não vai ‘dar um caldo’ em você 
e afogá-lo nele. Ele quer transformar sua vida, mas a decisão de mergulhar ou não em Cristo está em suas mãos.

Pergunta: Qual é a sua decisão hoje? Você vai mergulhar em Cristo?

ORAÇÃO FINAL

A partir das escrituras, a oração é uma forma de expressar como nos sentimos diante de Deus. Se você deseja neste momento tirar o 
foco do sofrimento e dos problemas para colocar sua confiança em Deus, repita essa oração com a gente:

Querido Jesus, eu agradeço por ter vindo ao meu encontro. Apesar dos problemas eu entendi que posso confiar no Senhor. Eu decido dar 
os meus passos de obediência e por meio dessa oração de fé eu mergulho toda a minha vida em Ti. Venha transformar minha natureza 
caída e mudar minha vida. Amém!

• Peça para todos que fizeram essa oração se identificarem no chat escrevendo a seguinte frase: Eu decido mergulhar em Jesus!

• Destaque aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez ou se reconciliaram com Cristo, fazendo uma oração especial por eles. 
Preencha no célula.in os dados de quem tomou sua decisão.

DESAFIO DA SEMANA

Você reparou que, após sua experiência transformadora com Jesus, aquele homem insistia em compartilhar com seus vizinhos, fami-
liares e conhecidos o que Jesus tinha feito por ele. Fique ligado no desafio dessa semana:

Grave um breve vídeo contando o que Jesus fez em sua vida e compartilhe em seus grupos e redes sociais.  
Acesse o site www.central.online/campanhadevacinacao e veja materiais que você pode usar para compartilhar o amor de Jesus com 
as pessoas.


