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ESTUDO DE CÉLULA  

 

SÉRIE: JESUS EM CASA 

 

ESTUDO 2: JESUS E A CASA SEDE DO AVIVAMENTO EM CAFARNAUM 

 

Marcos 2.2: Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem 

junto à porta; e Ele lhes pregava a palavra.  

 

QUEBRA GELO: Comece o estudo fazendo a leitura de Marcos 2.1-12 e em seguida 

faça esta pergunta aos presentes: Você pode se lembrar de algo que tenha feito em 

razão da sua fé em Deus? Dê oportunidade para que alguns compartilhem e em 

seguida introduza o estudo: Jesus ficou impactado naquela casa com a fé 

demonstrada por cinco homens. Ele viu a fé deles.  

O texto bíblico não informa de quem era a casa onde Jesus ministrava naquela 

ocasião. Dá a entender que era “a casa de Jesus” ou uma casa onde Ele costumava 

hospedar-se enquanto naquela localidade. Talvez fosse a mesma casa de Simão 

Pedro. Poderia ser também outra casa especialmente separada para Jesus e os 

apóstolos e que Ele transformara em sede para sua pregação e ensino. 

Que a sua casa seja a “casa de Jesus” em sua rua, lugar onde Ele pode realizar Suas 

maravilhas. Amém? 

A FÉ NOS FAZ ENFRENTAR E SUPERAR BARREIRAS. A casa de Jesus estava 

completamente lotada e nem do lado de fora, junto à porta, havia lugar (v. 2). Todos 

ouviam a pregação de Jesus, inclusive alguns mestres da Lei que estavam com muita 

desconfiança – pois chegaram a repudiar Jesus como um blasfemo. 

A Bíblia conta que eram pelo menos cinco homens – um paralítico e outros quatro que 

o carregavam deitado numa maca. Eles traziam o homem para ser curado e se 

depararam com a casa lotada e a impossibilidade de chegar até Jesus. Mas eles 

tinham fé e quem tem fé sempre chega até onde Jesus está. 



A fé é como um combustível que nos faz saltar muralhas e vencer obstáculos. O 

Salmo 18.29 tem um testemunho de como a fé nos fortalece: Com o teu auxílio posso 

atacar uma tropa; com o meu Deus posso transpor muralhas. No verso 33, acrescenta: 

Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Quem tem 

fé é fortalecido. O Salmo 18.34 descreve que sua fé em Deus lhe tornava capaz de 

“vergar um arco de bronze” – tinha que ser bem forte para isto. Em Filipenses 4.13, 

Paulo escreveu que fortalecidos pela fé podemos passar por qualquer circunstância.  

Os cinco venceram pela fé todas as barreiras: suspenderam o paralítico, abriram 

espaço na cobertura, desceram a maca cuidadosamente até onde Jesus estava e 

enfrentaram olhares e possível reprovação de muitos dos presentes ali. Mas Jesus 

não os reprovou. Ao contrário, Jesus viu a fé daqueles homens. 

Hoje, o que Jesus vê em você?  

JESUS TRATA PRIMEIRO DO PRINCIPAL PROBLEMA: Qual é o seu problema 

mais grave, mais urgente? Creia, se você ainda não foi perdoado dos seus pecados, o 

pecado é seu problema mais grave e urgente.  

Exatamente por isso Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão 

perdoados. (v. 5). Em seguida, afirmou: Mas, para que vocês saibam que o Filho 

do homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados... (v. 10).  

Todos nós precisamos de perdão de Deus. E Jesus tem a autoridade para nos 

outorgar perdão porque Ele morreu na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. 

As únicas coisas que Ele pede: fé e arrependimento. 

O que Jesus estava pregando em sua casa enquanto os homens tentavam fazer o 

paralítico chegar até Ele? Em Mc 1.14-15, temos um resumo do que Jesus pregou a 

todos os pecadores (e nos manda pregar ao mundo inteiro): O tempo é chegado. O 

Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas!  

Jesus tratou do principal: perdão para os pecados. E abençoou o homem com cura 

permitindo que o homem voltasse para sua casa perdoado e curado. E todos ficaram 

maravilhados. 

CONCLUSÃO: Este é o lugar de você demonstrar sua fé em Jesus como Senhor e 

Salvador. É lugar de você deixá-lo tratar primeiro do seu principal problema. Que você 

saia daqui hoje perdoado e maravilhado com Jesus.  

  



 


