
 

ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

I- A Cura de um Cego de Betsaida 

 
 

Versículo para Memorizar: “...Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então 

seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente”. 

(Marcos 8:25) 

 

Texto base:  Então, chegaram a Betsaida; e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o 

tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe 

saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: “Vês alguma coisa? “ Este, 

recobrando a vista, respondeu: “Vejo os homens, porque como árvores os vejo, 

andando. ” Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver 

claramente, ficou restabelecido; e tudo distinguia de modo perfeito. (Marcos 8.22-25) 

Esta passagem nos conta que em uma certa ocasião Jesus estava chegando a uma 

cidade chamada Betsaida quando algumas pessoas lhe trouxeram um cego, ao vê-lo 

Jesus o pega pelas mão e o leva para fora da cidade, ao saírem da cidade Jesus passa 

Sua saliva nos olhos do homem, mas ele não foi curado completamente e Jesus impõe 

novamente as mão sobre os olhos do homem e por fim ele é completamente curado e 

começa e enxergar com nitidez e clareza. 

Verdade Bíblica:  

1) O milagre ocorre para aqueles que obedecem a voz do Senhor Jesus 

2) A forma como o milagre irá acontecer depende da vontade do Senhor  

3) Existem milagres que ocorrem na hora que oramos, mas também existem 

milagres que teremos que orar mais de uma vez 

4) O fato do milagre não ocorrer na hora que eu quero não significa que o 

Senhor não irá operar 

Aplicação Prática – Ouça sempre a voz do Senhor, e ore até que o milagre aconteça, 

nunca desanime pelo fato do milagre não acontecer quando queremos, Jesus irá operar. 

 

Brinque com atividades de aprendizado bíblico: Compartilhar que ainda hoje, 

existem muitas pessoas cegas espiritualmente, que não conhecem a Jesus e precisam ser 

ajudados. Conduza a oração pedindo para que Deus os use grandiosamente para trazer 

luz para aqueles que ainda hoje, estão cegos. Como atividade, leve alguns objetos, e 

com as crianças vendadas, deixe-os adivinhar qual objeto é. 

 

 

 



 

A cura de um cego em Betsaida 

 

 

 

 

Nome: ___________________________________________________________Data     /     /    . 


