
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Marcos 2:1-12 

Propósito: Mostrar que os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo tinham algum propósito 

espiritual. Compreender que quando Jesus chega a uma vida, Ele realiza coisas maravilhosas. 

 

• Todos os milagres de Jesus precisam ser vistos sob a ótica da sua missão. 

• A cura não era o objetivo maior dos milagres, mas sim apontar para o plano de Deus em salvar o 

pecador. João 20:30-31 

• O alvo principal do Senhor Jesus está expresso nos textos abaixo: 

• O Filho do Home veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10, 

• Deus amou o mundo de tal maneira eu deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele  

crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. 

• Precisamos olhar os milagres de Jesus com este foco. 

• Os milagres eram meios e não os alvos maiores do seu ministério. 

• Os milagres tinham o propósito de abrir os corações, chamar a atenção, despertar o interesse das 

pessoas para a mensagem de salvação. 

• Jesus chegou a Cafarnaum, vindo de cidades da Galileia. 1:38-39. 

• Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar desde 

que foi expulso pelos nazarenos. Mateus 4:13. 

• Cafarnaum se tornou o quartel general do seu ministério.  

• O que Jesus fez chegando a esta, Ele o faz quando chega a um coração. 

• Alguns sugerem que se trata da casa de Pedro. 

• A presença de Jesus em uma casa atrai, assim como atrai, a presença de Jesus em uma vida.  

• Atrai doentes do corpo e da alma. 

 

1. Jesus anuncia a palavra. 2:2 

• Tudo começa com a Palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar uma vida de dentro para 

fora. 

• A paralisia não é tão dolorosa quanto o câncer, nem tão repugnante quanto a lepra, nem tão fatal 

quanto a cólera; mas é uma deficiência que torna a pessoa eminentemente dependente. Há pessoas 

afetadas com paralisia espiritual que nunca caem em pecados gritantes, mas permanecem inertes e 

sem o poder de decisão de fé.  

• É vão esperar que tais pessoas “se voltem para Cristo”. É a missão da Igreja, trazer a Cristo aqueles 

que estão muito desamparados na indiferença espiritual para buscá-Lo por sua própria vontade. 

 

2. A presença de Jesus gera fé. 

• A fé remove montanhas. A fé abre as portas do céu para os milagres na terra. 

• Mar 9:23  “Se podes?”, contestou-lhe Jesus: “Tudo é possível para aquele que crê!”. Marcos 

9:23 

• A fé torna possível, aquilo que aos homens é impossível. 
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• Jesus lhes asseverou: “Tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para 

Deus!” Lucas 18:27. 

• Os quatro que levaram o paralítico a Jesus tinham a fé que pode “remover montanhas”; e uma 

montanha de dificuldades e desencorajamentos que de fato removeu. Quando eles não podiam 

chegar perto de Jesus, eles subiram no telhado, carregando seu fardo com eles; e tendo chegado 

logo acima do lugar onde Jesus estava, eles realmente arrancaram o telhado, talvez correndo o risco 

de causar perigo ou inconveniência aos que estavam embaixo, e desceram o paralítico com sua 

maca no meio diante de Jesus. Eles adotaram um expediente que poucos teriam pensado, e ainda 

menos tentado, tão sincero era seu desejo pela recuperação de seu amigo, e tão forte sua confiança 

no poder e disposição de Cristo para satisfazer esse desejo. 

 

3. A presença de Jesus provoca solidariedade. 2;3. 

• Se este homem não fosse levado, ele sozinho não poderia ir até Jesus. 

• Solidariedade de alguém que sabia que algo extraordinário aconteceria pelo simples fato de colocar 

o homem paralítico diante de Jesus. 

• Jesus viu a fé deles. 2:5 

• A fé demonstrada pelos amigos do paralítico. — Era bastante comum os doentes que buscavam a 

ajuda de Cristo serem trazidos à Sua presença por aqueles que cuidavam deles.  

• E sua fama correu por toda a Síria; e trouxeram-lhe, então, todos aqueles que sofriam, 

acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os 

paralíticos. E Jesus os curava. Mt 4:24 

 

4. A presença de Jesus numa vida, traz perdão. 2:5  

• Perdão – é o maior milagre de Jesus. 

• Traz a maior benção e o mais duradouro resultado. 

• Perdão é o cancelamento perene de uma dívida. 

• O perdão que o Senhor oferece, é pleno e permanente. 

• Quando somos perdoados, não há mais condenação pairando sobre nós. A culpa do pecado é 

removida, e a alma inundada de incomparável paz. 

 

5. A presença de Jesus traz cura para a alma. 2:8-11. 

• Mais importante do que curar o corpo é ter a alma curada. 

• Jesus mostrou que assim como Ele curou o corpo, Ele pode curar a alma. 

• Cura para a alma é salvação eterna. 

• O teto é descoberto quando o sentido sublime e poderoso das Escrituras é aberto. Aqui o 

paralítico é levado à presença de Jesus: ali o seu pecado é perdoado, ele é chamado filho, e é 

ordenado que pegue a sua cama e ande; pois quando um homem realmente chega ao 

conhecimento de Deus, Deus o cura por Sua graça de tudo o que ele fez de errado, e o chama 

de filho por adoção, e ordena que ele tome sua cama, subjugando a carne, e ande por meio de 

boas obras. 

• Aqueles que querem ser curados por Cristo devem vir a Ele. Não é suficiente ouvir muito de Cristo, 

ou buscar ajuda daqueles que estão perto de Cristo. 

• Há alguns que nunca poderiam alcançar a Cristo a menos que fossem ajudados por outros, mas a 

decisão é pessoal e urgente. 

 

• Conclusão: 

1. O que os quatro homens fizeram, representa o que a igreja deve fazer. Como você 

entende isto? 

2. Jesus ofereceu perdão e depois a cura. Como você entende esta verdade? 

3. Você já experimentou Jesus em sua vida? 

 



 

 

 


