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Lição GCEM – 22 Junho a 12 Julho de 2015 (3 semanas) 
 

A MISERICÓRDIA DE JESUS 

 
Texto Base: João 5.1-15  
 
A palavra hebraica “Betesda” quer dizer: “Misericórdia”. E o tanque da 
misericórdia estava próximo ao pátio das ovelhas, que simbolizava Jesus, o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. (João 1:29). 
 
O que o texto de hoje está tentando nos dizer é que não existe misericórdia 
sem Cordeiro, não há graça sem sangue, não há perdão sem sacrifício. Não 
existe misericórdia longe de Jesus. Em vão os homens tentam resolver os 
seus problemas longe de Jesus. Ali perto do tanque haviam homens e 
mulheres classificados em três grupos:  
   
1) Os cegos, que não conseguiam enxergar o perigo. Andavam nas trevas 

batendo e machucando-se a si próprios e as pessoas mais próximas 
deles.  

  
2) Os fracassados, incapazes de construir algo na vida, aqueles que ficam 

velhos e nunca realizam algo. Um dia se olhando no espelho da vida e 
perguntando para si: “O que fiz na minha vida? ” São os que parecem 
carregar uma maldição, porque estragam tudo o que tocam. Iniciam uma 
carreira e fracassam. Tentam de tudo, mas não constroem nada. São 
incapazes de fazer algo.  

 
3) Perto do tanque havia também os coxos. Homens sem pés ou com os 

pés mutilados, incapazes de andar direito, de manter-se em pé por muito 
tempo. São pessoas que vivem caindo e levantando e um dia ficam 
cansadas e não levantam mais. João 5:3  

   
Com qual deles você se parece?  
 
 Todos eles, cegos, coxos e fracassados ficavam perto do tanque esperando 
que as águas fossem agitadas. E, você? Espera algo?  
 
Ao lado daquele tanque, Jesus apareceu e disse a um homem que a 38 anos 
estava enfermo: Queres ficar são? 

Em vez de responder a pergunta, ele falou de sua dificuldade para descer ao 
tanque. – Quantas pessoas buscam solução nas coisas visíveis (idolatria, 
crendices, loterias, feitiçaria); e não percebem que Deus está querendo 
restaurar suas vidas, suas famílias e sua história, de forma simples e pessoal.  
  
“Levanta-te toma o teu leito e anda”. Jesus está perguntando: “Posso fazer 
alguma coisa por você?” – A nossa resposta, poderá mudar nossa história.  
    
Conclusão 
 
Jesus é o cordeiro de Deus para expressar a misericórdia (betesda) de Deus 
pelo ser humano. Responda hoje à sua pergunta!  
   
Aplicação 
 
1. Deixe alguém testemunhar de sua antiga confiança nas coisas visíveis e a 
sua atual confiança no Deus invisível.  
2. Faça duplas de oração e ore uns pelos outros.  
 

NÃO ANDE PELO BARULHO 

 
Texto Base: Isaías 41.10  
 
A toupeira é um bicho roedor que devora as raízes das árvores e causa 
muitos estragos, sem que as pessoas percebam. Quando se pode ver os 
resultados já é muito tarde. Trabalha em silêncio pelos inúmeros túneis que 
constrói debaixo da terra.  
 
Um dia alguém descobriu como afugentá-la. Esse alguém aprendeu que ela 
não enxerga bem, mas tem os ouvidos tremendamente sensíveis. E então 
produziu um enorme barulho, e a toupeira sem saber ao certo o que era, fugiu 
do buraco com medo e foi apanhada e morta. Sabe qual é a tragédia da 
toupeira? – Ela não enxerga. Se pudesse enxergar perceberia que não havia 
motivo para correr.  
 
“Não temas”, diz o Senhor por intermédio de Isaías. Ele promete: fortaleza, 
ajuda e sustento a quem anda com Ele. Não podemos vê-lo (Hebreus 11:27 ), 
mas Ele está aqui, ao nosso lado, cumprindo a promessa que lhe fez. –  
Quantas vezes na vida corremos apavorados porque o “barulho das 
provações é muito grande”?  

 
1) Não corra ao primeiro barulho. Não faça como a toupeira. Abra os olhos 
da fé e contemple Deus e seus exércitos do Céu que está conosco. 2 Reis 
6:15-17.   



2) Em momentos difíceis, em lugar de correr, pare para pensar, meditar e 
aprender a confiar em Deus.  
 
 Invista tempo com Deus, pois Ele o ajudará a ver que não está sozinho e 
ainda abrirá seus olhos para ver Aquele que “o sustenta, o ajuda e protege 
com a destra de sua justiça”.  
 
3) Não ande dirigido pelas emoções. Não ande pelo “barulho”, mas ande 
por fé. No deserto aprendemos muito sobre andar por fé. Quando não 
dependemos das emoções ou dos “barulhos” para crer; é sinal de que 
estamos amadurecendo em Cristo e na fé. 
 
Jesus é o amigo que nunca falha. Não importa o tamanho do barulho. Se 
você quiser, Ele pode te dar a segurança que falta, basta que você abra os 
olhos espirituais e poderá ver a Jesus no “meio do barulho”.  
    
Conclusão 
 
Hoje nós vamos orar, falar dos “barulhos de nossas vidas” diretamente para 
Jesus. Jesus quer te ajudar, Abra a porta para Ele!  
 
Aplicação 
 
1. Deixe os membros do GCEM compartilharem as dificuldades com os 

barulhos da vida 
2. Faça duplas de oração e se comprometam a orar uns pelos outros durante 

a semana.      
 
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

04 Julho (Sábado) às 20h até 
05 Julho (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

05 a 08 Julho (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

29 Junho (Segunda) – 19h30 
Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 

É TEMPO DE CRESCER! 

CAMPEONATO 
CENTRAL 

Jogos: Aos sábados Junho/Julho 
Sítio Recanto Central 

CULTO DE 
MULHERES 

27 Junho (Sábado) - 17h 
Avivamento 

ACÚSTICO 
ENTRE CORDAS 

10 Julho (Sexta) - 20h 
Acústico Adolescentes 

RETIRO DE 
MULHERES 

15 e 16 Agosto (Sábado/Domingo) 
Sítio Recanto Central 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – ADM  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

QUINTA 
20H 

Escola Bíblica da Mocidade 

SEXTA 
20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
11h30 – Palavra Central Rede Super 

20h - Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 


