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"Onde não há visão o povo perece." 
Provérbios 29:18  

“Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um 
homem cego estava sentado à beira do 

caminho, pedindo esmola. Quando ouviu 
a multidão passando, ele perguntou o 

que estava acontecendo. Disseram-lhe: 
"Jesus de Nazaré está passando". Então 
ele se pôs a gritar: "Jesus, filho de Davi, 
tem misericórdia de mim! " Os que iam 
adiante o repreendiam para que ficasse 

quieto, mas ele gritava ainda mais: "Filho 
de Davi, tem misericórdia de mim! " 

Jesus parou e ordenou que o homem lhe 
fosse trazido. Quando ele chegou perto, 
Jesus perguntou-lhe: "O que você quer 

que eu lhe faça? " "Senhor, eu quero ver", 
respondeu ele. Jesus lhe disse: "Recupe-

re a visão! A sua fé o curou". 
Imediatamente ele recuperou a visão; e 

seguia a Jesus glorificando a Deus. 
Quando todo o povo viu isso, deu 

louvores a Deus.” Lucas 18.35-43 NVI 
 



O primeiro passo para conseguir de volta sua visão é fazer o que Bartimeu fez:

1. Crêr que Jesus pode mudar a minha situação.  
“Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do 
caminho, pedindo esmola.” Lucas 18:35 NVI 
- Etapa esperança:  
“Por meio dele vocês crêem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o 
glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.” 1 Pedro 1:21 
NVI  

2. Você deve ignorar todas as vozes negativas.  
“Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda 
mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim! " Lucas 18:39 NVI 
- Etapa da resistência: 
“Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está 
seguro.” Provérbios 29:25 NVT 
“O medo da opinião dos homens pode paralisar; a confiança no Eterno o 
protegerá disso.” Provérbios 29:25 A Mensagem 

 
  



3. Você deve escutar o chamado de Deus. 
“Jesus parou e disse: "Chamem-no". E chamaram o cego: "Ânimo! Levante-se! 
Ele o está chamando". Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e 
dirigiu-se a Jesus.” Marcos 10:49,50 NVI 
- Etapa da atenção 
"No arrependimento e no descanso está a vossa salvação, no sossego e na 
confiança está a vossa força." Isaías 30:15 NVI

4. Diga a Deus exatamente o que você deseja. 
“Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: "O que você quer que eu lhe 
faça? " "Senhor, eu quero ver", respondeu ele.” Lucas 18:40,41 NVI
Fé secreta / escondida = fé superficial  

5. Você receberá sua visão de fé. 
“Jesus lhe disse: "Recupere a visão! A sua fé o curou". Lucas 18:42 NVI 
Receber e fé andam juntas

6. Ficar com Jesus no caminho que ele percorre. 
“Imediatamente ele recuperou a visão; e seguia a Jesus glorificando a Deus.” 
Lucas 18:43 NVI 

 



Se você quer manter sua visão  

“Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo cami-
nho.” Marcos 10:52 NVI 

“Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se 
manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em 

mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a 
vista embaçada de vocês — e vocês vão enxergar! Agora, que 

estamos no caminho certo, permaneçamos nele.” Filipenses 3.15,16 
A Mensagem 

 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 

2. Existe diferença entre ter visão e ter um ideal?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 

2. O que precisamos fazer para ter nossa visão restaurada?

3. Você concorda que onde não há visão o povo perece?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?

2. Você já falou para Jesus o que realmente quer?
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