
ASSUNTO DA SEMANA: Cegueira Espiritual 

Curitiba, 09 de Fevereiro, 2020 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a nossa necessidade de abrir os olhos para a 

realidade espiritual. 

Para o líder: Reduza os sentimentos de inadequação das pessoas participantes; Aquiete-
se e espere em Deus. Ele não vai te expor a uma situação para a qual não te preparou. 
Aprenda com as partilhas; Crie um clima de acolhimento; Seja sensível à ação do Espírito 
Santo. Aprenda com participantes que lhe parecem um desafio exigindo o melhor de você; 
Planeje e controle o tempo necessário para terminar pontualmente. Desenvolva a habilidade 
para encerrar no horário previsto. Isso também é excelência. Lembre-se que pontualidade é 
respeito ao horário das pessoas. Alguns talvez dependam de ônibus e muitos precisam 
levantar cedo para o próximo dia de trabalho. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Título: Compreender os objetivos individuais e sua relação com o grupo. 
Materiais: Lápis e papel para os integrantes.  
Descrição: O horizonte do desejo pode ser aumentado, como por exemplo, um sonho que 
se deseja realizar no decorrer da vida. 
1. O coordenador pede aos integrantes que pensem nas atividades que gostariam de fazer 
nos próximos dias ou semanas (viagens, atividades profissionais, familiares, igreja, célula, 
etc.). 
2.Então, cada integrante deve iniciar um desenho que represente o seu desejo na folha de 
ofício. Após um minuto o coordenador pede para que todos parem e passem a folha para o 
vizinho da direita, e assim sucessivamente a cada um minuto até que as folhas voltem à 
origem. 
3.Então cada integrante descreve o que gostaria de ter desenhado e o que realmente foi 
desenhado.  
Refletir: Importância de conhecermos bem nossos objetivos individuais e ver como ele se 

enquadra nos objetivos coletivos. Importância de sabermos expressar ao grupo nossos 

desejos e nossas dificuldades em alcançá-los. O interesse em sabermos quais os objetivos 

de cada participante do grupo e de que maneira podemos ajudá-los. Citar a importância do 

trabalho em grupo para a resolução de problemas. 

 
20 MINUTOS 

1. Até que ele 

2. Leia: Salmo 118 - Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?  
3. Façam orações frases de agradecimento e exaltação.  
4. Deus, Supremo 



 
RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paschoal Piragine Jr 
          CEGUEIRA ESPIRITUAL - 2 Reis 6:15-20 

Introdução – Você já viu sem enxergar? Já procurou algo que está bem à sua frente e não 
viu? Em termos espirituais a Bíblia chama isto de cegueira espiritual. O texto é uma 
ilustração sobre esta realidade que aconteceu com o profeta Eliseu, e seu servo. Hoje 
gostaria de estudar com você sobre as lições que este texto nos ensina sobre a cegueira 
espiritual.  

I – A cegueira espiritual nos impede de ver a realidade espiritual que nos cerca – 2 
Reis 6: 13-17  
Vemos nesse texto dois homens que temiam a Deus, um era capaz de ver a realidade 
espiritual a sua volta e o outro tomado de medo, só podia ver a realidade concreta. Esta é a 
realidade na vida de muitas pessoas que temem a Deus, mas vivem uma vida espiritual na 
superficialidade da fé. Servem a Deus com inteireza de coração, mas se limitam ou se 
satisfazem em contemplar o extraordinário de Deus na vida dos outros, e nunca o buscam 
para si mesmos, como o servo de Eliseu. Hoje o Senhor te oferece uma oportunidade de 
vivenciar o mover do Espírito Santo. Você quer experimentar? 
II – A cegueira espiritual nos impede de usar os recursos que Deus colocou a nossa 
disposição – 2 Reis 6: 6-17 
Esse texto mostra que a cegueira espiritual nos impede de fazermos uso dos recursos que 
Deus já colocou em nossas mãos. Simplesmente porque não os percebemos. Eu creio que 
Deus olha do céu e se entristece, ao perceber o quanto dos seus recursos são 
desperdiçados. Quando os nossos olhos estão abertos, há ousadia, há paz, há esperança, 
há força e há graça para ser repartida, pois somos capazes de ver o invisível e vivenciar o 
impossível.  
III – A cegueira espiritual nos impede de discernir o caminho - 2 Reis 6.18-19  
A cegueira espiritual nos impede de discernir o caminho certo. Eliseu pediu a Deus para que 
cegasse espiritualmente o exército inimigo, ao ponto de não discernir o caminho certo. O 
profeta acabou levando-os para Samária, que era a capital do Reino do Norte. Certamente 
ela estaria assinalada nos mapas de guerra. Tenho visto muitas pessoas perdidas no 
casamento, na educação dos filhos, na vida financeira e na vida espiritual porque os seus 
olhos espirituais estão fechados. Como podemos ter os nossos olhos abertos? Quando nos 
rendemos ao Senhor e quando clamamos pelo seu controle em nossas vidas. Hoje Jesus 
quer abrir os seus olhos espirituais e revelar o caminho. O inimigo de Deus quer cegar os 
teus olhos espirituais (2 Co 4: 3-4), mas quando ouvimos Jesus e sentimos o seu Espírito 
Santo tocar-nos, se tivermos coragem, Ele pode romper estas barreiras para que 
enxerguemos a sua graça. (2 Co 10.3-5). Hoje Jesus quer abrir os seus olhos na medida 
em que você abre o teu coração para Ele. 
IV – A cegueira espiritual nos impede de perceber que gestos de amor são mais 
poderosos do que ações de guerra – 2 Reis 6.20-23 
Quando os olhos dos soldados Sírios se abriram eles estavam cercados na cidade de 
Samaria. É neste contexto que a palavra nos revela que os olhos do rei de Israel estavam 
fechados.  O Rei não conseguia entender o poder dos gestos de amor e perdão. O seu 
instinto pedia vingança, no entanto, Eliseu que tinha os seus olhos abertos sabia que um 
gesto de amor poderia cessar a guerra e a matança. Assim ao invés de matar ou aprisionar, 
eles ofereceram um banquete de paz ao batalhão Sírio. A Palavra de Deus nos ensina em 
Romanos 12: 17-21, que atitudes de amor e perdão são as primeiras que deveremos 
buscar.  Hoje o Senhor que abrir os seus olhos para o perdão e a restauração. 
Conclusão – Hoje o Senhor quer tratar a sua cegueira espiritual. Ele quer pingar o colírio 
da graça em seus olhos para que você possa ver o que o Senhor está revelando a você.  



Este era o problema da Igreja de Laodicéia em Apocalipse 3:17-18. Só Jesus pode abrir os 
seus olhos. Deixe-o fazer isto em você.  
35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que significa a expressão Cegueira Espiritual? Cite exemplos bíblicos e atuais.  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como reconhecer a cegueira espiritual? Cite um exemplo prático em tua vida. 

b) O que acontece quando nossos olhos são abertos para a realidade espiritual? O 

que fazer nesse caso?  

c) Como a cegueira espiritual pode nos deixar perdidos? O que você deve fazer para 

que isso não aconteça?  

d) O que você entende por uma solução de conflito, como a que passou Eliseu, onde 

as opções eram: separação, punição, castigo ou restauração?  

 

3– Checagem 

             a) Qual são as realidades mais evidentes na sua vida hoje? A espiritual ou a 

concreta? 

 b) O que fazer para que a percepção da realidade espiritual se sobreponha à 

percepção da realidade concreta? 

 c) O que você busca em sua vida? Cegueira espiritual para viver em conflito ou vai 

procurar estar acessível ao mover do espírito santo para ser restaurado?   

 

15 MINUTOS  

Talvez você esteja lembrando de alguém que ficou totalmente vulnerável por decisões 

equivocadas a partir de cegueira espiritual. Talvez a reação mais natural seja como a do rei 

de Israel com os soldados sírios que optaram pela cequeira espiritual. O desafio é pedir 

para que Deus lhe abra seus olhos espirituais e busque a vontade de Deus. Uma grande 

oportunidade que temos em nossa igreja é participar, com todas as nossas forças, da 

Casas de paz. Vamos levar a paz de Jesus Cristo aos lares que precisam. No dia 15/02 no 

templo vai ocorrer o Treinamento Casas de Paz das 9h às 12h30. 

10 MINUTOS 

Orem com o Salmo 139: 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, 

e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-

me pelo caminho eterno.  

Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal e pelo 

tratamento da irmã Cleusa nos EUA. Orem pela multiplicação da sua célula e pelos pedidos 



dos seus irmãos de fé. Orem pelas famílias da igreja e dos pastores. Orem pelo Governo 

Brasileiro.  

 

 
 

 
 

 


