
 

ONDE ESTÁ NA BÍBLIA? Marcos 2:1-12 
 

2 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele 

estava em casa. 2 Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta; 

e ele lhes pregava a palavra. 3 Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 

quatro deles. 4 Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da 

cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava 

deitado o paralítico. 5 Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados 

estão perdoados”. 

6 Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: 7 “Por que esse homem 

fala assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?” 

CÉLULAS NAS EMPRESAS Curitiba, 01/06/17 

Tema: FAZENDO 
DIFERENÇA PARA 
ALGUÉM 
 
Objetivo: incentivar 
a cooperação e 
aceitação no grupo. 
 

FAZENDO A DIFERENÇA PARA ALGUÉM 
ESQUEMA DA REUNIÃO 

1. ORAÇÃO (3 min): Inicie a reunião com 
uma oração dedicando a reunião do grupo 
a Deus e pedindo Sua direção! 
 
2. ADORAÇÃO (3 min): Ajude as pessoas a 
se expressar para com Deus (use salmos 
bíblicos ou músicas de louvor). 
 
Leiam juntos o SALMO 1 e orem adorando 
a Deus! 
 
Música: Você tem valor!  

 

 

3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo 
de hoje descrito na próxima folha! 
 
4. QUESTÕES: As perguntas não são 
obrigatórias! Faça somente se houver 
condições e tempo para uma conversa entre 
os participantes! 
 
5. TEMPO DE ORAÇÃO (7 min): Orar pelos 
pedidos dos participantes. 
 
6. AVISOS E ORAÇÃO FINAL (3 min) 

 



8 Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: “Por 

que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? 9 Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os 

seus pecados estão perdoados, ou: Levante-se, pegue a sua maca e ande? 10 Mas, para que vocês 

saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados” — disse ao 

paralítico — 11 “eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa”. 12 Ele se levantou, 

pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: “Nunca vimos 

nada igual!” 

 

ESTUDO BÍBLICO 

 

 

 

 

1. Introdução do tema: Uma das expressões que mais mexem com a gente numa empresa é o “ser alguém que 

faz diferença”. Essa expressão traz consigo um sentimento de valorização! Pessoas trabalham pesado para fazerem 

diferença e isso é bom! Porém o melhor sentimento de realização vem quando fazemos diferença na vida de 

alguém. Isso tem um impacto muito mais profundo, também atingindo o ambiente do trabalho. O estudo de hoje 

mostra lições que 4 homens nos deixaram quando fizeram diferença na vida de um paralítico. Elas servem para 

nós hoje. 
 

2. Falando sobre o assunto:   

I. VENCERAM O PRECONCEITO – paralíticos infelizmente sofrem preconceito de parte da sociedade. 

Porém, há ao nosso redor centenas deles. Pessoas podem ter paralisias físicas, emocionais e espirituais. Deus hoje 

convida cansados e sobrecarregados para aliviá-los. Hoje, você é a boca, as mãos, o abraço de Jesus. Você é agente 

de Deus na terra. Vença a vontade de cuidar apenas de si mesmo! Vença os seus preconceitos e seja uma bênção 

de Deus na vida de alguém! Deus quer usar você e vai te abençoar para isso. Hoje mesmo você pode abraçar, 

elogiar, fazer o bem para alguém! 

 

II. ENFRENTARAM OBSTÁCULOS – Na vida empresarial, no trabalho, temos sempre diante de nós desafios 

e obstáculos. Nessa história, os 4 homens tiveram dificuldade de levar o paralítico até Jesus pois havia muitas 

pessoas no local. Ainda assim, eles não desistiram e usaram a criatividade para que o paralítico fosse curado, 

abrindo um buraco no telhado da casa onde Jesus estava. Não é assim com os desafios no trabalho? Usamos a 

criatividade para driblar as dificuldades e obstáculos visando maior produtividade e lucro? Quando você se 

compromete a fazer diferença na vida de alguém, enfrentará obstáculos! NÃO DESISTA! Use a criatividade, seja 

persistente. Ao suplantar os obstáculos, você terá a alegria como recompensa de ter feito diferença na vida de uma 

ou mais pessoas! Esse é um prêmio maravilhoso! 

 

III. EXERCITARAM A FÉ – Quando os 4 homens finalmente conseguiram colocar o paralítico frente a frente 

com Jesus, algo diferente aconteceu. O texto do verso 5 diz que Jesus viu a fé que eles tinham e por isso perdoou 

os pecados do paralítico e o curou. Muitos dos “paralíticos” à nossa volta, não conseguem ter fé, crer que Jesus 

pode mudar suas circunstâncias, mas você pode ser alguém cheio de fé a ponto de mover o coração de Deus em 

favor dos necessitados. Creia no que Jesus Cristo pode fazer! Leve pessoas a estarem frente a frente com Ele! É na 



 

 

LEMBRE-SE! Sempre que for possível, convide pessoas para 
irem a um culto da igreja! 

Quando houver interesse, encaminhe pessoas para fazer o 
discipulado!  

Questões para debate: 
 
 Quais dificuldades você precisa vencer para fazer diferença na vida de alguém? 

● Como é possível fazer diferença na vida de alguém mesmo dentro da empresa? Anote alguma ideia 

criativa e peça permissão para realiza-la! 

● Anote o nome de 3 pessoas às quais você quer impactar! Realize nessa semana uma boa ação, um 

gesto, que faça diferença para elas! 

● Você crê que Jesus quer usar você para ajudar alguém? Se sente incapaz? Podemos orar para que 

Deus te dê coragem e condições para isso? Vamos orar! 
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Cultos: sábados 19h30, domingos 9h, 11h e 19h. 

 


