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ESTUDO
(Pergunta 1). Enquanto Jesus caminhava ele viu aquele cego de nascença. É ele quem
dá visibilidade para aqueles que são invisíveis. O que você vê enquanto você caminha está
diretamente relacionado com o foco da sua vida. É isso que vai ter a sua atenção. Você é a pessoa
que Jesus direciona o olhar! (Pergunta 2).
Jesus, quem pecou? (Pergunta 3). Uma cegueira de nascença era considerada uma
maldição e só Deus poderia dar visão a uma pessoa nessa condição. Jesus tinha o propósito ali
de provar a sua divindade. Nem toda situação de dor e sofrimento foi Jesus que colocou nas
nossas vidas, mas ele pode usar isso para que seu nome seja glorificado.
A maior evidência daquele que crê é a obediência. Jesus pegou coisas ordinárias e
transformou em instrumentos para uma finalidade extraordinária. Aquele cego apenas creu e
obedeceu. O agir de Deus sempre vai te levar a fazer uma escolha: crer ou duvidar. Aquele que
ama obedece. (Pergunta 4).
Experimentar uma cura de Deus em sua vida não faz você saber quem é Deus. Apenas
um milagre não é o suficiente. Os milagres abrem a porta para você conhecer a Deus. Maior do que
o milagre é aquele que realiza o milagre. (Pergunta 5).
Jesus é a pessoa mais importante e mesmo assim ele é acessível. Mesmo depois do
milagre Jesus foi atrás desse homem. Jesus morreu e ressuscitou para que Deus fosse acessível
para todo aquele que crê. Podemos conhecer a Deus através da sua palavra e é assim que
conhecemos suas revelações. (Pergunta 6).
PERGUNTAS

1. O que é o extraordinário de Deus? Por que nos esquecemos disso no dia a
dia?
2. Qual é o foco da sua vida? O que você foca enquanto trabalha, vive, se
relaciona, edifica a sua família?
3. Você acredita que os problemas nas nossas vidas são consequências diretas
dos nossos pecados? Se sim, por que?
4. Quantos milagres estamos impedindo Jesus de fazer nas nossas vidas por
causa da nossa incredulidade e dos nossos questionamentos?

5. Você segue com Deus por quem Ele é ou você está com Ele por aquilo que
ele pode fazer? Como você reage quando Deus não te dá aquilo que você
pede?
6.

Por que precisamos priorizar os nossos momentos a sós com Deus e com a
sua palavra?
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