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#01 - Não atrapalhe as pessoas de irem até Jesus.
“Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele
estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à
porta; e ele lhes pregava a palavra.” (Marcos 2:1-2)



As pessoas não vêm para a igreja se você não as convidar.
”Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles.” (Marcos 2:3)





O perdido não vem sozinho, muitas das vezes ele não tem força de vir sozinho,
precisa de amigos para lhe conduzir.
A multidão atrapalha as pessoas de chegarem até Cristo.
Você precisa trazer seus amigos, não se limite as dificuldades, carregue a maca,
vença as dificuldades que o mundo lhe apresenta.

”Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar
onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado
o paralítico.” (Marcos 2:4)

#2 - Jesus sabe o tamanho da sua fé e Ele a admira.



Jesus mede o tamanho da sua fé vendo o amor que você tem pelas almas que ele
coloca na sua vida.
Jesus já perdoou a sua dívida passada, presente e futura.
“Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão
perdoados".” (Marcos 2:5)
”Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: "Por que esse
homem fala assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?
" Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse:
"Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações?” (Marcos 2:6-8)




Existem pessoas que só acreditam em Deus vendo seus milagres. Mas os
sofrimentos vêm nas nossas vidas para nos fazer amadurecer espiritualmente.
Não queira ter relacionamento com Deus só quando você ver os seus sinais, tenha
fé sem ver.

”Que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue
a sua maca e ande’?” (Marcos 2:9)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com



Jesus tem poder para nos curar e nós só poderemos ver tudo o que Ele fez por
nós quando nos encontrarmos com Ele no céu. Nada do que vemos pode ser
comparado à glória eterna.
”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 maca e vá para
casa". Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e
glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual! " (Marcos 2:10-12)



Você precisa, assim como os amigos do paralítico, dar um jeito de trazer os seus
amigos até Cristo, seja criativo.
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