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Vamos Ler: João 5:1-9 

Introdução: E por muitas e muitas vezes buscamos suprir nosso vazio com 
coisas que nos dizem serem boas. Vamos em busca de satisfação, aceitação, 
felicidade... Mas na verdade é o contrário que acontece. Nós merecemos o 
julgamento de Deus, mas por meio de Jesus Cristo somos libertos desse julgo 
através da Misericórdia.   
Misericórdia Significa: Não dar castigo a quem merece ser castigado.  

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 

muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.” 1 Pedro 1:3 

O coração de Deus te faz aceito, amado e justificado. Então: 
1. Não se iluda com falsos movimentos (V.3) - Por muitas vezes, no 
desespero ou por não saber para onde correr, começamos a perseguir 
qualquer movimento e não a DEUS!  
Aquele local na verdade era um lugar de DOENÇA e não de CURA. Era um 
local de SUPERSTIÇÕES e não de ADORAÇÃO. 
Pergunta: Quais são os lugares que você tem buscado “sua cura” 
momentânea? 
Jesus é o único que pode nos curar no espírito, na alma e no corpo.  

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.” Jo. 14.6 
2. Livre-se dos intermediários (v.4) - O Diabo por muitas vezes tenta ter 
algum tipo de credibilidade usando o nome do Senhor em suas mentiras e 
assim foi feito naquela época e tem sido feito até hoje! 

Ef.3:11 conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, 

nosso Senhor, 12 por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em 

plena confiança, pela fé na sua pessoa. 

E nós temos acesso direto ao Pai. Não por objetos ou pessoas, mas pelo 
Sangue de Jesus!!  

Não troque um Relacionamento com Jesus por objetos fáceis. 
 
3. Abra seu Coração para Jesus. (v.5) - Jesus se importa e de forma direta 
e prática, Ele quer ter um relacionamento com você.  
É claro que Jesus sabia que ele queria ser curado, era mais do que óbvio. Mas 
Jesus quer interagir com você, se relacionar, ouvir sua voz. 
Quando aquele homem abriu seu coração e foi sincero com Jesus, ele foi 
curado.  
Não pelo movimento das águas contaminadas, mas por uma palavra liberada 
por Jesus, a fonte de Água Viva.  

“Então disse Jesus: Levante-se! Pegue sua maca e ande.” 
(João 5.8) 

 

 

Conclusão – PARA DE TENTAR! Abra seu coração para Jesus.  
Ore como se tudo dependesse de Deus e aja como se tudo dependesse de 

você! 

 

 

 

Quebra-gelo: Você já teve 

alguma superstição?  

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

ATENÇÃO: TODA 

LIDERANÇA DO GCEU! 

Anfitrião, Secretário, 

Líder, L.em treinamento 

e Samaritanos 

RETIRO: RESPIRE 

17 A 19/12 

VALOR r$130,00 
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