Série Jesus | 10 a 15 de Agosto

Milagres
INTRODUÇÃO
Tem sido incrível acompanhar a vida de Jesus nos encontros da célula e de maneira complementar por meio do plano de leitura Juntos
Até o Fim. Aprofundar o conhecimento sobre Jesus é uma decisão capaz de transformar a vida de uma pessoa, levando a um relacionamento genuíno com Deus.
Acabamos de entrar no mês de agosto e teremos oportunidades únicas para fortalecer ainda mais toda essa busca que estamos tendo.
Você percebe que algumas pessoas da sua célula ainda não compreenderam claramente quem é Jesus e o que Ele quer fazer em suas
vidas? Percebe que alguns estão estagnados e necessitam de um impulso para sair da zona de conforto?
Para ajudar você a movimentar sua célula, estreitando o compromisso de todos com Jesus, preparamos o projeto O Próximo Passo. O
seu supervisor está recebendo todas as orientações e em breve o conteúdo deste projeto inspirador vai chegar até você. Se você já está
por dentro do Próximo Passo, separe um momento do encontro desta semana para conversar com sua célula sobre o projeto. Caso ainda
não tenha recebido as orientações, aguarde, pois em breve acontecerá.
Comece desde já a orar por isso! Aumente sua expectativa! Será algo simples, mas poderoso. Você e sua célula vão experimentar uma
revolução na caminhada com Cristo. Uns conhecendo claramente Jesus pela primeira vez. Outros renovando seu compromisso e passando a se importar com as pessoas ao redor. Você e sua célula estão prontos para dar O Próximo Passo?
QUEBRA-GELO
Hoje teremos uma edição especial do nosso Quiz sobre a vida de Jesus. Você sabe tudo sobre os milagres de Jesus?
Pergunta

Resposta

Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus?

Jesus transforma água em vinho (João 2: 11)

Quantos milagres de Jesus a bíblia registra?

As listas elaboradas pelos estudiosos contam 35 ou 37 milagres
feitos durante o ministério de Jesus. Além desses, foram ações
sobrenaturais: o nascimento de Jesus, sua ressurreição, suas
aparições e sua ascensão.

Quantos milagres Jesus fez?

Impossível contabilizar todos os milagres que Jesus fez e ainda
faz (ver João 20: 30 e João 21: 25)

Qual o único milagre que está registrado em todos os evangelhos? Primeira multiplicação de pães e peixes

Jesus chorou instantes antes de realizar qual milagre?

Ressurreição de Lázaro (João 11: 35)

Qual milagre de Jesus é mais impactante em sua opinião?

Resposta pessoal

PORQUE JESUS REALIZOU MILAGRES?
Pergunta: Você já parou para pensar sobre isso? Qual o objetivo de Jesus ao realizar tantos milagres?
Peça para os presentes lerem os seguintes versos: João 4: 48 e João 20: 30, 31. Com base nestes textos, desafie o grupo a responder a
pergunta acima.
Os milagres de Jesus tinham três objetivos principais: glorificar a Deus, ajudar as pessoas e provar que realmente era quem disse que
era — o Filho de Deus.
Em certa ocasião, João Batista fica em dúvida sobre a identidade de Jesus e querendo saber se Jesus era realmente o messias, envia
dois discípulos para questioná-lo. Veja que interessante esse diálogo em Lucas 7:18-23.
Em resumo, os milagres realizados por Jesus confirmavam que a presença de Deus e o poder de Deus estavam com ele, dando credibilidade às suas palavras. O mais interessante é que Jesus afirma que os mesmos sinais acompanharão seus discípulos na continuidade
de sua obra:

E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem
não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas;
pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes
ficarão curados”. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos
saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam.
Marcos 16:15-20
Pergunta: Você é um discípulo de Jesus? Você crê que ele te deu autoridade para realizar milagres?
JESUS TEM PODER SOBRE AS FORÇAS DA NATUREZA
Jesus não realizou milagres simplesmente para fazer um show. Todo milagre aponta para uma verdade maior. Muitas vezes, o propósito
de um milagre é citado diretamente, nos comentários de Jesus e nas respostas dadas àqueles que o viram.
Em Mateus 8: 27, quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram surpresos e perguntaram: “Quem é este que até os ventos
e o mar lhe obedecem?”. Jesus provou que tinha poder sobre as forças da natureza e esse fato traz uma afirmação contundente sobre a
sua divindade e o seu poder ilimitado.
Pergunta: Você consegue citar alguns milagres de Jesus que se enquadram nessa categoria?
Os principais milagres de Jesus que demonstram seu poder sobre as forças da natureza são: água transformada em vinho, multiplicações dos pães, pescas maravilhosas, andar sobre as águas e acalmar a tempestade.
Há um aspecto muito significativo aqui. Você se lembra que quando Jesus foi tentado no deserto, após quarenta dias em jejum, o diabo o
instigou a transformar pedras em pães. Naquela ocasião ele não quis fazer pão para si, embora tivesse poder para isso.
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Algum tempo depois, Jesus estava diante de uma multidão faminta e sua resposta foi tão diferente. Ele escolheu não usar seu poder para
benefício próprio, mas se importava tanto com as pessoas e com o seu sofrimento que usou sim seu poder para socorrê-las.
Quando comparamos esses dois momentos da história de Jesus, vemos claramente o seu coração e a sua missão. Jesus, ele mesmo, é
o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, a multiplicação dos pães é um símbolo sobre a pessoa de Jesus (João 6: 35, 50, 51).
Fica claro com esse milagre que o nosso Senhor se importa com a nossa vida, nossas necessidades e nossos dramas. E que não importa
quais sejam as circunstâncias de fome, perigo, tempestades ou incertezas, Jesus tem poder para vir em nosso socorro. Leiam Mateus 6:
25 a 34 e, em seguida, respondam à pergunta abaixo.
Pergunta: Quais são suas necessidades e quais perigos você tem enfrentado?
JESUS TEM PODER SOBRE AS ENFERMIDADES
Estamos vivendo dias em que muito se fala sobre enfermidades. Nos noticiários vemos os dados sobre a pandemia, as ocupações em
leitos hospitalares e os números de mortes. Está claro para todos o quanto nossa saúde é frágil e como não temos controle sobre a
nossa vida.
Uma ameaça invisível e microscópica tem levado muitos a perderem o sono, feito aumentar a ansiedade e, por vezes, o desespero. Um
fato interessante sobre os milagres de Jesus é que a maior parte deles foram curas sobre enfermidades. Jesus sabe como as questões
ligadas à saúde mexem com a gente e ao longo de seu ministério ele demonstrou que se importa com isso.
Vamos destacar a cura de um paralítico relatada em Marcos 2: 1-12. Aqui, Jesus utiliza seu poder sobre as enfermidades para demonstrar uma verdade ainda mais importante: a maior enfermidade que acomete a humanidade, causando morte espiritual, é a doença do
pecado.w

Que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue a sua maca e ande’? Mas, para que
vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados — disse ao paralítico — eu lhe digo: Levante-se,
pegue a sua maca e vá para casa”. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus,
dizendo: “Nunca vimos nada igual! “ Marcos 2:9-12
Ao realizar essa cura, Jesus está ensinando que não adiantaria nada curar aquele homem do seu problema físico, se ele permanecesse
espiritualmente enfermo. Neste tempo de pandemia, temos que refletir sobre isso. Estamos muito preocupados com a doença física, mas
o coração de Deus se move principalmente para gerar cura espiritual, pois somente a cura do pecado pode transformar a eternidade de
uma pessoa.
Pergunta: Você está enfermo ou preocupado com sua saúde física? Como anda sua saúde espiritual?
JESUS TEM PODER SOBRE O MAL E A MORTE
Jesus demonstrou seu poder sobre o mau e a morte. Ele libertou várias pessoas que estavam presas debaixo de ação demoníaca, transformando radicalmente a vida destes. Além disso, Jesus ressuscitou duas pessoas e por fim ele também ressuscitou.
Jesus, em livros escritos por seu amigo João, e Paulo explicam claramente a vitória de Cristo sobre a morte:

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não
morrerá eternamente. Você crê nisso? “ João 11:25,26
Sou aquele que vive. Estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18
Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a
imortalidade por meio do evangelho. 2 Timóteo 1:10
“Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? “ O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:55-57
Você pode celebrar e não há nada a temer: Jesus venceu o mal e a morte! Esse foi, sem dúvida, o maior e mais importante milagre realizado por Jesus. A vida, em Cristo, está disponível para todo aquele que crê nele. Quem crê em Cristo e permanece conectado a ele está
vivo espiritualmente e passará a eternidade com ele.
Pergunta: Vamos finalizar o estudo de hoje com a pergunta feita pelo próprio Jesus: você crê nisso? Pergunte a cada um dos presentes
se eles realmente creem em Jesus. Dê a cada um a oportunidade de declarar a fé em Jesus, por meio de uma oração conduzida por você.
ORAÇÃO
Vimos hoje que Jesus tem todo poder sobre a natureza, as enfermidades, o mal e a morte. Por isso, desafie cada presente a verdadeiramente abrir o coração e a colocar suas necessidades, aflições e ansiedades diante de Jesus.
Sugerimos que o tempo de oração e ministração na reunião de hoje seja feito ao final do estudo.
Conduza um momento de oração, começando pelo apelo de conversão a Cristo. Em seguida, retome os pedidos de oração ligados às
questões de sustento, medos, saúde, etc.
AVISOS
14 Dias de Jejum e Oração
Você terá, no mês de agosto, uma oportunidade incrível de colocar em prática tudo o que acabou de aprender. Teremos na Central um
grande movimento de jejum e oração. Será um tempo de busca por poder de Deus e renovação que, certamente, vai impactar a sua vida.
Confira um pouco do que vai rolar em nosso site. www.central.online/14dias
Dia da Visão (online e presencial)
Sábado, 15 de agosto, das 9h às 12h30. Para todos os líderes da Central.
Se você, assim como Jesus, é movido por uma missão, temos um encontro marcado. Convide todos que puder, líderes ou não, será uma
manhã poderosa para toda Central.
Imersão Descubra
É o complemento do curso Descubra que está substituindo temporariamente o nosso retiro. O imersão é obrigatório para todos que quiserem ser batizados e, para participar, é necessário ter concluído as 3 aulas do Descubra. O papel do líder nesse momento é incentivar
aqueles que fizeram o Descubra esse ano e não participaram da primeira edição do Imersão a participarem agora. Contamos com você!
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