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ENCONTROS TRANSFORMADORES  

5o. Caso: O Filho do Oficial 
João 4.46-54 

Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
 
Fale sobre uma característica positiva e marcante de seu pai. 
 
Aprender: O Pai Abençoado que se tornou abençoador 

 

A situação: O oficial do rei estava com o filho à morte. 

 

A Iniciativa do Pai: recorreu a pessoa certa — Ao Senhor Jesus 

Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e 

lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte” --   

 

Rogar: requerer, pedir, implorar, suplicar.  

 

Jesus o tratou como uma pessoal religiosa comum, quando disse: "Jesus 

declarou: “Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre”.  

 

Na verdade, Jesus o testou dizendo em outras palavras, “fique por aqui até ver 

os sinais que posso realizar, só assim sua fé será ativada para poder crer no 

que posso fazer pelo seu filho”.  

 

A perseverança do Pai/oficial: 

“Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra” 

 

“A perseverança é a virtude pela qual todas as outras virtudes frutificam” — A. 

Graff. 

 

“Todo êxito é filho da perseverança” — Vasconcelos Jr. 

 

“As grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança” — 

Samuel Johnson 

 

A resposta de Jesus diante da perseverança de um Pai: 

   50a. Vai, disse-lhe Jesus; teu filho vive.  

 

A fé de um Pai em relação a Palavra de Jesus: 

    50b. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.   

 

A verdadeira fé é aquela que apoia na Palavra de Deus e não apenas em 

sinais.  

 

“A fé consiste em acreditarmos no que não vemos; e, como recompensa, 

vermos aquilo em que cremos” — Sto. Agostinho. 

 

“O campo de ação da fé começa onde as possibilidades cessam e onde a vista 

e a percepção falham”— George Muller. 

 

“A fé e obediência são amarrados no mesmo feixe. Aquele que obedece a 

Deus, crê em Deus; e aquele que crê em Deus obedece a Deus” —  

Charles Spurgeon 

 

“A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível” —  

Dr. Samuel Zewmer. 

 

O resultado da fé de um Pai na Palavra de Jesus: 

“Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe 

que o seu filho vivia.  

Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: 

Ontem, há uma hora da tarde a febre o deixou.  

Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe 

dissera: Teu filho vive; e creu ele e toda a sua casa” – João 4.51-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Refletindo 

Você ama ao Senhor Jesus? 

Você tem crido na Palavra de Jesus? 
 

Aplicando 

 

Nosso amor por Jesus é demonstrado pelo nosso nível de obediência às Sua 

Palavras. Você tem obedecido as palavras de Jesus? 

“Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. 

Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei 

plenamente a ele”.  – João 14.21 

 
 
 
CURSO MATURIDADE CRISTÃ 
 
Desafie os membros de sua célula para participarem. 
Início nesta quarta-feira – 09/08 – 19h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

13 à 19/08 PACTO DE 7 DIAS DE JEJUM

31/08 e 01/09 ENCONTRO DE AMIGOS NOS GCEM’s

16/09 FORMATURA - CASADOS E FELIZES 

27/08 ENCONTRO DE AMIGOS NA COMUNIDADE

20 - 22/10 VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10 VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

12/11 BATISMO NAS ÁGUAS

26/11 FESTA MULTIPLICAÇÃO DOS GCEM’s

 
 

Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 
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