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Texto: Lucas 5:17:23 
 
INTRODUÇÃO  
 
A época da faculdade, sem duvida nenhuma, é uma das mais lembradas por quem já 
viveu isso. A gente lembra que foram 4 ou até 6 anos nos quais vivemos experiências 
que marcaram nossa vida. Na faculdade, se da inicio a uma independência marcada, 
novos relacionamentos de amizade, hábitos novos que irão definir o nosso estilo de vida 
para o futuro.  
 
Muitas pessoas falam que nessa faixa etária é justamente quando a gente faz escolhas 
que marcarão nossos hábitos. Foi assim que um grande personagem da história falou: 
“Cuida teus pensamentos, porque se tornarão em palavras. Cuida tuas palavras, 
porque se tornarão em teus atos. Cuida teus atos, porque se tornarão em teus hábitos. 
Cuida teus hábitos porque se tornarão em teu destino” 
 
Por essa ração é que devemos viver nossa juventude um 100% nas mãos de Deus, para 
que nossos pensamentos sejam sempre em harmonia com Ele, e desse jeito nossas 
palavras e atos nos definam como verdadeiros filhos de Deus no futuro.  
 
Neste dia somos inspirados em um grupo de amigos que viveram ao 100%. 
Vamos dar uma olhada num episodio da sua história, que se encontra no livro de Lucas 
5:17 e desejo que hoje possamos ser inspirados a viver a missão em cada lugar de 
estúdio onde nos estejamos. 
 
Convencido ao 100%   
 
Ao chegar na faculdade, muitos dos nossos jovens tem inumeráveis dúvidas, que devem 
ser aclaradas na igreja, clube ou pequeno grupo de jovens.  
É aí onde o inimigo colocará todas suas forças para despertar dúvidas e envolver aos 
jovens. Sem dúvida, elas virão através dos livros e aprendizagens que o inimigo usa para 
destruir aos fieis de Cristo. Foi assim que o aconselhou EGW.  
 
“Se pudéssemos queimar uma boa parte dos livros publicados, poderíamos evitar uma 
praga que está fazendo uma obra terrível para enfraquecer a mente e corromper o 
coração. Ninguém pode se achar tão firme nos princípios sólidos que possa se sentir 
seguro na tentação. Toda essa leitura trivial deve ser resolutamente descartada” CE 
pagina 149 
 
Quando a gente olha a história bíblica, o verso 18 fala que: “Uns homens”. Eu imagino 
ver ao grupo de jovens fazendo um trabalho especial para ajudar a um de seus amigos. 
A Bíblia não diz se eles eram amigos, vizinhos ou amigos da faculdade. Mas o seu agir 



mostrou que estavam convencidos de que a única solução para seu amigo cadeirante, 
era Jesus.  
 
No teu grupo de amigos, Deus te deu a oportunidade de mostrar que Jesus é a resposta 
para eles. O que poderia convence-los não é somente o quanto você conhece da Bíblia, 
mas o quanto estamos dispostos a fazer por eles. A palavra de Deus diz no verso 19 que 
eles fizeram algo muito extremo. Aqueles que estamos convencidos realmente não 
teremos dúvidas para fazer coisas extremas por eles, até que consigamos levar eles na 
frente de Jesus.  
 
Precisamos nos ver convencidos no jeito de pensar e também nas ações. Mas, fica 
tranquilo, essa obra faz o Espírito Santo em nossas vidas quando vivemos uma vida de 
comunhão com Deus, quando compartilhamos amizades no pequeno grupo de jovens 
ou no clube que ajudam para fortalecer a tua fé em Deus; todo isso nos faz sentir fortes, 
corajosos e demostrar sem temor a todos os que estão ao nosso redor, em nosso 
ambiente novo da faculdade, porque agora o amor de Jesus nos motiva. Busca a Deus 
em oração e convencidos ao 100% vamos cumprir juntos a missão.  
 
Unidade ao 100%  
 
A unidade no mesmo propósito de seus amigos, foi o motivo que levou ao cadeirante 
até Jesus. A unidade que compartilhavam os motivou a busca-lo em casa, ao estar 
convencidos, eles convenceram a seu amigo, demonstrando que a única solução para 
ele, era ir a Jesus.  
 
O milagre tivesse sido realizado, mesmo que tivesse sido somente um amigo que o leve 
a Jesus. Mas a história de Lucas conta que foram “alguns homens”, quer dizer mais de 
dois. Embora a história de Marcos 2, confirma para gente que foi carregado por quatro 
homens. Não há dúvida de que quando mais pessoas se juntam, podemos ser más 
rápidos para cumprir a missão. No mundo há amigos que precisam ir a Jesus e para isso 
é que são os verdadeiros amigos.  
 
Agora, e importante considerar que no grupo sempre vamos ter diferentes 
personalidades. Eu imagino que um deles pode ter dito que era melhor levar Jesus até 
a casa do amigo cadeirante. Provavelmente, outro fez a sugestão de esperar que Jesus 
acabasse de pregar para falar com ele e pedir que ouça o pedido do cadeirante. Mas no 
grupo, sempre tem alguém com ideias muito loucas. Definitivamente foi uma ideia 
muito extrema. Mas o destaque dessa equipe foi que todos tinham uma missão, e na 
multidão de ideias, juntos podemos fazer grandes coisas para o bem dos outros. 
 
As vezes podemos ficar surpresos com os grandes resultados que teremos se usamos 
estratégias não tão comuns. No grupo, provavelmente, algum deles era experimentado 
em esportes extremos, porque imagina a ideia louca de subir e enfiar o amigo cadeirante 
pelo teto de uma casa! Sem dúvida, não foi fácil. Mas quando usamos as nossas ideias 
criativas e as tornamos em ações de impacto, sem dúvida vamos tocar corações que 
precisam de um milagre de Jesus.  
 



Escolher amigos bons, que tenham um mesmo jeito de pensar, uma mesma fé, 
geralmente conseguirá unidade na missão. Lembra sempre do verso da Bíblia que está 
em 1 Coríntios 15:33 que diz: “Não se deixem enganar: “As más companhias 
corrompem os bons costumes”. Procura amigos que te ajudem a crescer e que 
fortalezam tua fé. Desse jeito, unidos ao 100%, vamos cumprir a missão. 
 
Perdoados ao 100% 
 
Finalmente o cadeirante chega até Jesus graças aos amigos que usaram uma estratégia 
maravilhosa. E é claro, quando alguém está convencido e estamos unidos ao 100% 
Deus não vai duvidar em obrar o milagre.  
 
Em quanto Jesus pregava, Ele já conhecia as intenções do coração desses jovens para 
ajudar seu amigo. Sabia o lugar exato do teto onde eles iriam descer. E quando Deus 
permite que as estratégias surjam com o propósito de levar as pessoas até Jesus, você 
não tem nada que temer, vai em frente porque Deus usará teus dons, tua tática para 
tocar os corações. Somente devemos fazer a nossa parte e o Senhor fará a Sua. EGW 
mencionou:  
 
“Não há setor de trabalho em que seja possível à juventude receber maior benefício. 
Eles são coobreiros dos anjos; ou melhor, são instrumentalidades humanas por cujo 
intermédio os anjos cumprem sua missão. Os anjos falam pela voz deles e por suas 
mãos trabalham.” Beneficência Social página 109.  
 
Os amigos fizeram a sua parte e logo depois a história diz: “Vendo a fé que eles 
tinham”. Isso quer dizer que Jesus não esquece a fé que demonstramos para fazer 
grandes coisas pelos outros. Aí, nesse mesmo momento, pela fé, os pecados foram 
perdoados. 
 
Você já parou para pensar surpresa do cadeirante com as palavras de perdão de Jesus? 
Quando ele tinha saído de casa para ser sarado, não perdoado precisamente. ¿O que 
foi o que aconteceu então? EGW menciona: 
 
“Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe convicção 
na consciência. Quando se arrependera de seus pecados, e crera no poder de Jesus 
para o curar, as vitalizantes misericórdias do Salvador haviam começado a 
beneficiar-lhe o anelante coração.” DTN página 182. 
 
Todos nos estamos convencidos de que o cadeirante foi lá para ser curado, mas ele 
não percebeu que no primeiro lugar, antes de sarar as suas pernas, Deus tinha 
planejado sarar seu coração. Tem muitas pessoas que estão aguardando somente 
milagres de Jesus, e tal vez os teus amigos de estudo precisam mais que um milagre 
só. Mas hoje Deus quer nos ensinar que eles precisam primeiramente ser perdoados e 
quando seu coração for tocado, Deus vai tocar e resolver seu problema, a saúde, o lar. 
 
 
 



Conclusão 
 
O cadeirante realmente foi perdoado 100% e Deus o sarou. EGW menciona: 
“Lembravam-se de como o homem apelara para eles, em busca de auxílio, e lhe 
tinham recusado esperança ou simpatia.” DTN pág. 182. 
 
Muitos jovens hoje, vão até as pessoas erradas, tem amigos errados. Embora outros 
tenham negado a esperança para eles, é nossa responsabilidade compartilhar essa 
esperança como o fizeram os amigos do cadeirante.  
 
No podemos duvidar que a esperança que abrigamos no coração combinada com a 
nossa simpatia, vai conseguir tocar muitos corações que precisam ser perdoados por 
Jesus. 
 
Apelo 
 
Hoje, você deve fazer uma escolha especial de viver a juventude ao 100%. Você tem 
que viver o cristianismo convencido de que Jesus é a esperança para você e para os 
seus amigos, unidos conseguir fazer grandes coisas por eles e esperar que eles sejam 
perdoados y sarados ao se encontrar com Jesus.  
 
Vivamos nossa juventude decididos a causar um impacto em quem está ao nosso 
redor e cumprir com o propósito de nossa juventude: Os jovens pelos jovens, os jovens 
pela igreja, os jovens por seus semelhantes.  
  
  
 
 
 
 


