PEGUE A SUA CAMA
TEXTO: Lucas 5:18-26
18 Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar
na casa, para colocá-lo diante de Jesus.
19 Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram
em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de
Jesus.
20 Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão
perdoados".
21 Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: "Quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? "
22 Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: "Por que vocês estão
pensando assim?
23 Que é mais fácil dizer: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se e ande’?
24 Mas, para que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para
perdoar pecados" — disse ao paralítico — "eu lhe digo: levante-se, pegue a sua
cama (maca) e vá para casa".
25 Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a cama (maca) em que
estivera deitado e foi para casa louvando a Deus.
26 Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e, cheios de temor, diziam: "Hoje
vimos coisas extraordinárias! "
INTRODUÇÃO:
• Por natureza gostamos das coisas mais simples e mais fáceis.
• Sempre que estudamos este texto, nos deparamos com muitos ensinamentos.
• Gostamos dos amigos do paralítico, que foram simplesmente extraordinários.
• Analisamos as pessoas que presenciaram aquele milagre, desde os discípulos
crentes, até os fariseus incrédulos.
• O paralítico é uma figura muito que apática a tudo, pois está paralisado.
• Jesus, nem se fala, sem comentários, é maravilhoso, ou é JESUS!
• Mas neste momento eu quero falar de algo inanimado, sem vida, apenas presente
no local, por força de uma circunstância.
• Eu quero falar da CAMA!
• Sim da cama (ou maca) usada pelo paralítico, sem a qual ele talvez não chegasse a
Jesus da forma como chegou.
• E eu não quero falar somente da cama do paralítico, mas também da sua cama.
• Jesus disse: "eu lhe digo: levante-se, pegue a sua cama (maca) e vá para casa".
A CAMA REVELA...
1. QUEM VOCÊ É
• A cama nos revela quem somos...
• Jesus foi específico: “a sua cama”.
• Se tem alguém que lhe conhece muito bem, esse alguém é a sua cama.
• Você passa mais tempo nela do que em qualquer outro lugar.
• Você passa um terço da sua vida nela.

• Gostamos muitas vezes de empurrar nossas responsabilidades para as outras
pessoas.
• Estamos a todo momento querendo que os outros façam por nós e façam para nós.
• Mas a cama é sua!
• A responsabilidade é sua.
• E sempre que não assumimos a responsabilidade, nos tornamos críticos.
• Reclamamos dos que fazem, mas nós mesmos não fazemos.
• Se tem alguém que conhece quem somos e como agimos, esse alguém é o Senhor.
• E ele está dizendo para você neste momento: “tome a sua cama”.
2. DE ONDE VOCÊ VEIO
• A cama nos revela de onde nós viemos...
• Eu nem vou perguntar aqui quem tem um passado feio.
• Uma vez me perguntaram porque todo crente tem um passado feio.
• Nosso passado pode até ser feio.
• Nosso presente pode até ser problemático e complicado.
• Mas nosso futuro será maravilhoso.
• Quando você esquece de onde veio, e o que passou para chegar até aqui, você
corre o risco de voltar para lá.
• Será que aquele paralítico agradeceu aos seus amigos... a Bíblia não diz...
• Você já parou para agradecer a todas as pessoas que lhe ajudaram a chegar até
aqui???
• Para que o povo de Israel jamais esquecesse, Deus instituiu festas.
• Precisamos festejar onde estamos. Porque se estamos aqui, foi porque vencemos
todos os obstáculos que tivemos.
• Aqueles homens que levavam o paralítico venceram: o incomodo, a distância, a
multidão, o telhado, o peso, a vergonha, todas as dificuldades...
• O que você já venceu???
• Quantos aqui já venceram: o medo, a solidão, a fome, o desemprego, a escassez, a
vergonha, a injúria, a calúnia, a traição, o pecado, a tentação...
• Nunca se esqueça de onde você veio, e quem te ajudou a chegar até aqui!!!
3. PARA ONDE VOCÊ VAI
• A cama nos revela para onde vamos...
• Jesus disse: "eu lhe digo: levante-se, pegue a sua cama (maca) e vá para casa".
• Por certo Jesus estava falando do local onde aquele homem morava.
• A Bíblia não fala se ele vivia a mendigar, talvez sim, talvez não, não sabemos.
• Se ele vivia na rua, se vivia de favor, ou se tinha uma casa, uma família.
• Não sabemos nem o tempo que ele era paralítico.
• Só sabemos que ele foi trazido por quatro amigos.
• Mas no final, voltou para casa!
• Há uma frase em inglês que retrata a melhor sensação que temos ou que
deveríamos ter ao final de um dia: “Home, sweet home” (“Lar, doce lar”).
• A nossa casa é o melhor lugar para se estar.
• Eu particularmente amo estar em minha casa. Quando eu viajo, fico ansioso em
voltar para casa. Eu me sinto muito bem em minha casa.

• Mas a nossa verdadeira casa, é o CÉU!
• É a casa do pai, a nossa casa.
• É para lá que vamos, onde estaremos a vontade, onde podemos deitar no sofá, abrir
a geladeira, mexer nas panelas, pular na cama, andar descalço, ouvir musicas, falar
alto. Por quê? Porque estamos em casa...
• Jesus afirmou: “Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam
também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu
lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e
os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.” (João 14:1-3).
• É lá que está a minha cama...
CONCLUSÃO
• Eu te desafio nesta noite a tomar a sua cama...
• A cama de quem você é...
• A cama de onde você veio...
• A cama para onde você vai...
• Faça como o paralítico e seus amigos, não desista jamais.
• Que Deus te abençoe.

