TRÊS AÇÕES QUE MUDAM UMA VIDA
TEXTO: Marcos 10:46-52
46 Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma
grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego,
estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.
47 Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim! "
48 Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: "Filho de
Davi, tem misericórdia de mim! "
49 Jesus parou e disse: "Chamem-no". E chamaram o cego: "Ânimo! Levante-se! Ele o
está chamando".
50 Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus.
51 "O que você quer que eu lhe faça? ", perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu:
"Mestre, eu quero ver! "
52 "Vá", disse Jesus, "a sua fé o curou". Imediatamente ele recuperou a visão e seguia
a Jesus pelo caminho.
INTRODUÇÃO:
• Jesus estava em Jericó. A grande multidão fazia contraste com o solitário e cego
esmoler, sentado à beira da estrada.
• Jesus o notaria? Faria alguma coisa por ele? Já sabemos que assim seria.
• Jesus pararia. Ajudaria. Cuidaria daquele indivíduo miserável.
• Que mensagem de esperança temos nesta passagem:
1. ELE PARA. (v.49ª).
• Movido de misericórdia. A fim de ministrar a um pobre miserável.
• Em Jesus encontramos: atenção, interesse, compaixão, simpatia e poder divino.
2. ELE CHAMA. (v.49b).
• Jesus está chamando ainda hoje! (Mt 11.28).
o Pelo nome. (Is 43.1; 45.4; Lc 19.5 – Zaqueu).
o De amigo. (Jo 15.15).
o O pecador ao arrependimento. (Mt 4.17).
o Para a vitória. (vv.49,51,52).
• O cego não deixaria nada atrapalhar seu caminho para chegar até Jesus.
• Saltamos a fim de atender ao seu chamado e receber sua benção.
3. ELE AJUDA. (vv.51,52).
• Como?
• Exemplos:
o Samuel. (1Sm 7.12). – “A pedra de ajuda.”
o Davi. (1Sm 23.28). – “A pedra de escape.”
o Israel. (Is 41.10). – “O sustento.”

CONCLUSÃO:
• Se você clamar como o cego Bartimeu, O milagre pode acontecer a qualquer
momento.

