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Leia João 5:1-15 
Introdução: Algumas vezes nós acreditamos que não somos capazes de fazer 
algo, e ficamos aguardando que alguem e até mesmo o próprio Deus, faça 
por nós. Todavia, acredito que muito do que esperamos acontecer em nossas 
vidas, esta intimamente ligado a atitude que precisamos tomar diante das 
oportunidades.  
Ao olharmos para o texto e para esse homem que esteve 38 (trinta e oito) 
anos a beira de um tanque esperando ser curado. Mas, algumas perguntas 
me sobrevem: 

• Esse homem nos seus trinta e oito anos não poderia te imaginado algo 
que pudesse ajuda-lo a entrar no tanque mesmo sendo paralitico? 

• No seu relato, ele coloca a responsabilidade no outro, para suprir uma 
necessidade que era dele. Será que ele não tinha ninguem ou não pedia a 
ninguem?  
- Observe que no texto, Jesus “foi” até ele; e foi Jesus que “perguntou” o que 
ele queria. 
Existem pessoas que esperam que suas necessidades sejam supridas sem 
verbaliza-las. Ele era paralitico. Não era mudo! 
Romanos 12:13 - Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a 

hospitalidade; 

O que aprendemos com esse milagre de Jesus? 
1º Jesus sempre vai até o lugar onde estamos paralisados.  
Na bíblia encontramos Deus indo ao encontro de pessoas que se 
encontravam desmotivadas e desanimadas. 
Deus foi ao encontro de Elias na caverna – 1Rs. 19:9 
Deus foi ao encontro de Agar no deserto – Gn 21:17 
E outros. 
Pergunta: Existe alguma área em sua vida que você acredita estar paralisada ou 
desmotivada?  Creia que o Senhor vai ao teu encontro para te animar e fortalecer. 

2º Jesus fez o milagre. Mas o paralitico teve de levar a sua cama.  
Existe uma parte da nossa vida, que é nossa responsabilidade. Jesus faz o 
impossível mais o que é possível para nós Ele deixa para nós. Aquele homem 
não tinha pode para se curar. Mas depois de curado ele precisava agir como 
curado e não mais como doente. 
Lucas 18:27 - Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são 

possíveis a Deus. 

Pergunta: Qual atitude você acredita que Jesus espera que você tome? 

3º Nosso reencontro com Jesus deve ser no lugar da adoração. 
Aquele homem foi curado, por que Jesus foi até ele. Mas, depois de curado 
ele foi para onde jesus estava. Hebreus 10:25 - Não deixando a nossa 

congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 

outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. 
Pergunta: O que mais dificulta sua ida a Igreja? Você ja foi curado?  
 
Conclusão: Aprendemos nesse milagre de Jesus que existem “ATITUDES” que são consequência do “PODER”  de Jesus 
em nossa vida. São elas: Obediência, Adoração e testemunho.   

 

 

 

Quebra-gelo: O que mais te 

paraliza? 

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 
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#Igreja em Ação! 

#Aigrejasomosnós! 

 

  

PODER E 

ATITUDE 
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