Título: EU ERA CEGO.
Ministrado pelo Pastor Enoc Pinheiro de Góes em 08 de Julho de 2018.

João 9:1-11, 24 e 25

Toda 2ª Semana temos
a Célula Evangelística

INTRODUÇÃO
Jesus estava ensinando no templo e quando Ele sai vê um homem que havia nascido totalmente cego. Havia uma crença que o
sofrimento do homem era resultado de uma vida de pecado. É fato que o pecado traz doenças, egoísmo e dores, no entanto, Jesus
mostra que aquele não era o caso. Vamos ver abaixo o quanto essa história pode se assemelhar as nossas vidas.
PERGUNTA: Quais as características de uma pessoa que não conhece Jesus?

RESUMO DA MENSAGEM
Veremos 03 momentos – antes, durante e após o encontro com Jesus
1. ANTES: aquele homem antes do encontro com Jesus era um cego de nascença. Ele tinha uma deficiência física,
precisava de ajuda dos outros, alguém que o conduzisse, necessitava de donativos e vivia sem enxergar a beleza visível da
vida. Além da carência visual, ele estava “morto espiritualmente” (João 9:1-5)
PERTUNTA: Compartilhe brevemente como era sua vida sem Jesus.
2. DURANTE: Ao se encontrar com Jesus sua vida é marcada e transformada. O homem que não enxergava agora passa
a ver e causa espanto na sociedade. O homem vive um milagre, não apenas físico, mas também espiritual (Joãos 6-8).
3. APÓS: Após esse encontro, ele segue curado, no entanto, há um diferencial - ele não se envergonha de assumir quem
ele era antes e quem ele é agora, ele tem atitude de reconhecer Jesus e o milagre em sua vida. (João 9-11 e 24,25)
PERGUNTA: Compartilhe quais os benefícios aconteceram na sua vida após conhecer Jesus.
CONCLUSÃO

Muitas vezes, estamos vivendo a mesma situação que aquele cego – são situações humanamente impossíveis, estamos
desacreditados de certas situações, não vemos mais possibilidades para nossa família, emprego e emoções. No entanto,
quando Jesus entra em nossa vida as situações mudam. Faça hoje uma declaração de fé que essas circunstâncias irão
mudar.
SEMANA EVANGELISTICA: Querido líder, todas as semanas das nossas células são evangelísticas, no entanto, a 2ª
semana reservamos para que você tenha uma célula especial.

MINISTÉRIO ESFERA: EQUIPE 01 - CLEBER





CULTO DE CELEBRAÇÃO: Todo domingo às 09h00 e às 18h00 / TADEL: Toda terça-feira as 19h20 no TABERNÁCULO.
CULTO DA VITÓRIA toda quinta-feira as 20h00 no Tabernáculo / ORAÇÃO: De 2ª a 6ª feira ás 06:30h na Tabatinga.

CONGRESSO MULHERES: Dias 11 e 12 de Outubro. Inscrições Abertas (1° Lote – R$45 até dia 31 de Julho)
CONF SEVEN REAÇÃO: Dias 07 e 08 de Setembro. Garanta sua vaga.
** Vamos estar Orando e Jejuando para que nossa célula tenha uma atmosfera de... FÉ, ALEGRIA E AMOR.**

