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Introdução: (Leia Marcos 10:46-52) – O texto que lemos, é um relato bíblico de 
como nós podemos aproveitar as OPORTUNIDADES, mesmo estando vivendo, em 
ADVERSIDADE. Não são poucos os que deixam passar as oportunidades por causa 
de problemas que estão vivendo. Algumas pessoas desistem da carreira 
profissional, da vida conjugal, de projetos e sonhos ministeriais. Por estarem 
vivendo um momento de adversidade. Bartimeu possuía muitas limitações: Ele era 
cego (Um problema físico), a cegueira de Bartimeu, era em consequência de 
decisões familiares. Os olhos de Bartumeu foram vasados pelos Romanos por que 
seu pai era um revolucionário judeu (Um problema emocional). E ele vivia de 
esmolas (Um problema financeiro). Como você se sentiria se estivesse no lugar de 
Bartimeu? O que podemos aprender com Bartimeu? 
1º As limitações de Bartimeu, não o fizeram desistir de viver – Bartimeu 
diariamente, sentava-se a beira do caminho com uma expectativa, ser ajudado. 
Precisamos nos colocar ao alcance, para sermos ajudados pelas pessoas e por 
Deus. Precisamos manter a firme convicção de que seremos socorridos.    Jó 19:25 

- Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. 
(Declare: Eu sei que o meu redentor vive!) 
2º Bartimeu usou tudo que podia e por isso viveu o milagre – Muitas vezes, 
esperamos que o milagre comesse no lugar que precisamos. Mas na verdade o 
milagre começa quando usamos o que temos para alcançar o que não temos. Deus 
antes de se manifestar nas nossas impossibilidades, Ele vai se manifestar nas 
nossas possibilidades. João 6:9 - Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada 

e dois peixinhos; mas que é isto para tantos? 

a) Bartimeu não podia ver, mas ouvia – Ouviu que Jesus estava passando por ali 
Romanos 10:17 - De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 
Jesus está aqui hoje!  
b) Bartimeu não podia ver, mas podia clamar – Ele clamou: Jesus Filho de Davi 
tenha compaixão de mim! As pessoas ordenavam que ele se calasse, mas ele não 
cessava de clamar. Jeremias 33:3 - Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-

ei coisas grandes e firmes que não sabes. 
c) Bartimeu não podia ver, mas podia andar. Ele se levantou quando foi 
chamado – Quando Bartimeu ouviu que estava sendo chamado por Jesus, ele 
abandonou o lugar à beira do caminho, para colocar-se diante do Mestre. (Leia: 
Mt.8:15, Mt.9:25 e Mc.10:50) – Todos que foram chamados, tocados e curados por 
Jesus, se levantam! Levantar-se significa sair do lugar da necessidade para o lugar 
da benção. Diga a quem está do seu lado: Levante-se em nome de Jesus! Romanos 

10:11 - Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. 
3º Bartimeu, podia ser cego, mais isso não apagava o seu desejo de ver – Quando 
Jesus mandou chama-lo, fez uma pergunta simples e objetiva: O que queres que 
eu te faça? E Bartimeu respondeu: Eu quero ver novamente. Não desista de seus 
sonhos por mais impossíveis que eles possam parecer. Jesus pode mudar sua 
história. Continue colocando diante de Jesus o seu pedido. Lucas 18:27 - Mas ele 

(Jesus) respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.  
 

Conclusão: Hoje Jesus está aqui te chamando qual será a sua a atitude? De onde você precisa se levantar?  O que você 
deseja pedir? FAÇA TUDO QUE PUDER E VIVA O QUE VOCÊ NÃO CONSEGUE SEM JESUS!  

 

 

 

 

Quebra gelo: Dê um pedaço de 

papel a três componentes do 

grupo e pessa para eles fazerem 

o que puderem com ele? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º O que te impede de 

seguir Jesus? 

2º Como Jesus te chamou? 

3º O que você aprendeu 

hoje? 

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 País. 

08 a 10/11 – Festa Da 

Primavera no Partido. 

Organize sua barraca. 

13/11 – Reunião com 

TODOS os Líderes e 

Lideres em treinamento. 

 

Faça TUDO 

que PUDER! 
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