
	
 

SÉRIE: HOMENS IMPARÁVEIS  

DURAÇÃO: Contínua 

OBJETIVO: UMA UNÇÃO PARA CADA CHAMADO. 

BIBLIOGRAFIA: Pr. Carlito Paes, Livro – Homens Imparáveis. 

 

 
	

 

A	vida	de	um	homem,	comparando	de	forma	tão	simples,	é	como	
andar	de	bicicleta	ou	moto	ela	não	pode	para.	Se	parar	cai.	Assim	
como	para	eu	me	manter	em	pé	em	uma	veículo	de	duas	rodas	eu	
preciso	de	duas	coisas	importantes,	equilíbrio	e	movimento.	Eu	e	
você	não	podemos	ficar	parados	estagnados	precisamos	estar	em	
movimento.	

Para	sermos	homens	imparáveis	precisamos	trabalhar	em	equipe.	

Lucas	5.17-26	–	Certo	dia,	quando	ele	ensinava,	estavam	sentados	ali	
fariseus	e	mestres	da	lei,	procedentes	de	todos	os	povoados	da	Galiléia,	
da	 Judéia	 e	 de	 Jerusalém.	 E	 o	 poder	 do	 Senhor	 estava	 com	 ele	 para	
curar	os	doentes.	Vieram	alguns	homens	trazendo	um	paralítico	numa	
maca	e	tentaram	fazê-lo	entrar	na	casa,	para	colocá-lo	diante	de	Jesus.	
Não	conseguindo	fazer	isso,	por	causa	da	multidão,	subiram	ao	terraço	
e	 o	 baixaram	 em	 sua	maca,	 através	 de	 uma	 abertura,	 até	 o	meio	 da	
multidão,	 bem	 em	 frente	 de	 Jesus.	 Vendo	 a	 fé	 que	 eles	 tinham,	 Jesus	
disse:	 "Homem,	 os	 seus	 pecados	 estão	 perdoados".	 Os	 fariseus	 e	 os	
mestres	da	lei	começaram	a	pensar:	"Quem	é	esse	que	blasfema?	Quem	

SENTINDO 
	



pode	perdoar	pecados,	a	não	ser	somente	Deus?	"	Jesus,	sabendo	o	que	
eles	 estavam	 pensando,	 perguntou:	 "Por	 que	 vocês	 estão	 pensando	
assim?	Que	é	mais	 fácil	 dizer:	 ‘Os	 seus	pecados	estão	perdoados’,	 ou:	
‘Levante-se	e	ande’?	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".	
Imediatamente	ele	 se	 levantou	na	 frente	deles,	pegou	a	maca	em	que	
estivera	 deitado	 e	 foi	 para	 casa	 louvando	 a	 Deus.	 Todos	 ficaram	
atônitos	e	glorificavam	a	Deus,	e,	cheios	de	temor,	diziam:	"Hoje	vimos	
coisas	extraordinárias!	"	

	

Como	 pessoa,	 temos	 muitos	 sonhos	 e	 planos	 em	 todas	 as	 esferas.	
Mesmo	que	nunca	venham	a	se	realizar,	guardamos	estes	sonhos	com	
carinho	em	nossos	corações.	

	

 

	

O	que	aqueles	4	jovens	fizeram	foi	algo	extraordinário	na	vida	daquele	
paralítico.	E	o	que	eles	fizeram?	Tiveram	atitudes	de	se	importar	com	
necessitados.	

Precisamos	 ter	 atitudes	 como	 aqueles	 jovens	 tiveram,	 levaram	 o	
necessitado	e	necessidade	até	a	Jesus.	

Não	 adianta	 ter	 um	 BMW	 se	 não	 houver	 combustível	 ela	 não	 vai	
funcionar	 e	 nem	 andar.	 Qual	 o	 nível	 do	 seu	 tanque?	 Vamos	 sair	
daqui	 nesta	 noite	 com	 o	 Tanque	 Cheio	 e	 Cheio	 da	 Presença	 do	
Espirito	Santo.	

	

 
Qual	 o	 nosso	 sonho?	 Queremos	 ver	 as	 pessoas	 restauradas,	 curadas,	
transformadas,	impactadas	pelos	milagres	de	Jesus	através	de	nós,	pois	
é	isso	que	queremos	que	aconteça	na	cidade	de	Aruja.	
	
As	atitudes	dos	4	 jovens	destacaram	de	ir	em	busca	do	reino,	ou	seja,	
buscai	 o	 reino	 de	 Deus	 em	 1º	 lugar	 e	 as	 demais	 coisas	 nos	 serão	
acrescentadas.		
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Mateus	6:33-	Buscai	em	primeiro	lugar	o	reino	de	Deus,	e	a	sua	justiça,	
e	todas	essas	coisas	serão	acrescentadas	a	vocês.	
O	 que	 estamos	 acrescentando	 nas	 nossas	 vidas	 e	 nas	 vidas	 das	
pessoas?	
Os	 4	 jovens	 acrescentaram	 muitas	 lições	 para	 nós	 na	 vida	 daquele	
paralítico.	
	
E	o	que	foi	acrescentado:	
1. Perdoados	são	os	seus	pecados;	
2. Cura	e	Libertação;	
3. Salvação;	
4. Unidade	no	corpo	de	Cristo;	
5. Uma	 igreja	 família	 onde	 construímos	 uma	 amizade	 em	 Cristo	
Jesus;	

	
Os	4	jovens	tiveram	compaixão.	Qual	o	nível	de	compaixão	que	temos?	
Eles	 se	 compadeceram	 e	 foram	 em	 busca	 de	 uma	 transformação	 na	
vida	do	paralítico.	Eles	se	importaram	com	que	realmente	importa.	
Qual	o	nível	de	combustível	está	no	seu	tanque?	
Seja	um	modelo	de	compaixão	para	o	próximo.	
	
Eles	 se	 empenharam,	 para	 necessidade	 do	 paralítico,	 eles	 se	 uniram,	
eles	se	sincronizaram	e	exerceram	compaixão.	
	
O	 que	 mais	 chama	 a	 tenção	 é	 que	 um	 teve	 que	 se	 levantar,	 tomou	
atitude,	 ele	 contagiou	 os	 outros	 3.	 Pois	 os	 4	 não	 tiveram	 a	 atitude	
juntos,	 mas	 alguém	 se	 ofereceu	 como	 modelo,	 contagiando	 um	 ao	
outro.	 Seja	 exemplo	 fervoroso	 de	 compaixão,	 crie	 movimentos,	 crie	
ambiente,	crie	atmosfera	para	contagiar.	
	
3	 características	 de	 uma	 vida	 impagável	 que	 resultou	 a	 cura	 do	
paralítico:	
	
1. 	UNIDADE	–	Eles	pagaram	um	preço,	para	 levar	o	paralítico	até	
Jesus.	

2. A	IGREJA	TRANSFORMA	O	MUNDO	–	Seja	humilde	dependa	de	
Jesus	em	tudo.	A	pergunta	é	o	que	estamos	fazendo	para	mudar	o	
mundo?	A	sua	casa	está	sendo	transformada	na	igreja	de	Cristo?	

3. PERCSISTENTE,	 sejam	 compassivos,	 inicie	 e	 não	 pare	 nunca.	
Eles	tiveram	dificuldades,	mas	os	problemas	não	o	pararam	eles	
mantiveram	 unidos,	 com	 foco,	 humilde	 até	 chegarem	 na	
presença	de	Jesus.	



 

 
 
Como	 líderes	 sempre	 achamos	que	 esteja	 bom,	 precisamos	dizer	 que	
iremos	continuar	até	ver	a	cidade	transformada.	
Assim	 como	 eu	 for...assim	 será	 a	 minha	 igreja.	 Precisamos	 ter	 um	
coração	ensinável	e	humilde.	
Se	não	jogarmos	o	orgulho	fora	o	mundo	não	será	transformado.	Eles	
poderiam	 olhar	 para	 situação	 do	 paralítico	 e	 não	 tomar	 nenhuma	
atitude	 e	 a	 assim	 o	 mundo	 seria	 o	 mesmo	 e	 as	 histórias	 seriam	 as	
mesmas.	
	
Se	 esta	 igreja	 fosse	 fechada	 este	 bairro	 sentiria	 a	 falta?	 Eles	 iriam	 te	
encontrar	e	pedir	para	voltar	a	existir?	
	
O	que	te	fez	parar?	
O	seu	estilo	de	vida	determinará	aonde	você	chegará.	
Pergunte	a	você	mesmo	o	que	parou	você?	Ou	o	mais	importante	o	que	
está	gradativamente	parando	você?	
Avalie	o	seu	estilo	de	vida	e	faça	escolhas	inteligentes	e	corretas.	
Você	 foi	 chamado	 para	 cruzar	 a	 linha	 de	 chegada	 com	 sucesso,	
cumprindo	o	seu	propósito,	junto	às	pessoas	ao	seu	redor,	subindo	ao	
pódio	e	recebendo	a	coroa	que	Deus	reservou	a	você.	Apocalipse	3.21.	
Jesus	 comprou	 o	 direito	 de	 lhe	 oferecer	 o	 melhor	 lugar	 ao	 seu	
lado.	
	
Lucas	5.26	-	".	Imediatamente	ele	se	levantou	na	frente	deles,	pegou	a	
maca	em	que	estivera	deitado	e	foi	para	casa	louvando	a	Deus.	
	
ALGUMAS	PERGUNTAS:	
	
1. Quais	 serão	 as	 minhas	 decisões,	 a	 partir	 do	 que	 eu	 acabei	 de	

aprender?	

2. Quais	serão	os	meus	motivos	de	gratidão?	

3. Quais	serão	os	meus	motivos	de	Intercessão?	

	
Quero	orar	por	você:	
1. Compaixão	
2. Persistência	
3. Humildade	
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4. Atitude	
5. Coragem	
6. Força	
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