
	

	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	distribuir	
para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	
gostam.	Se	você	tiver	outra	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Lucas 5:1-11 

• Em todos os lugares onde Jesus foi, algo de extraordinário aconteceu. 
• Pessoas foram libertas, cegos passaram a ver, mudos falaram e paralíticos andaram. 
• Ler os Evangelhos é, na verdade, conhecer as muitas histórias de pessoas que foram alcançadas por 

Jesus e como a Sua presença lhes abençoou. O mesmo temos aqui neste episódio. 
• Os discípulos estavam no final de um expediente frustrante. Estavam encerrando o expediente de uma 

noite de pesca. Pescaram a noite toda, e nada apanharam.  
• Jesus se aproximou e entrou no barco de Simão Pedro. 
• Jesus lhes deu a ordem de se afastar e lançar as redes. Podemos aprender como a presença de Jesus 

foi maravilhosa na vida dos discípulos e certamente o é na vida de qualquer pessoa que tenha um 
encontro com Ele. O que aprendemos? 
 

1. A presença de Jesus traz esperança. V.4-5. 
• A pesca dos discípulos não era por esporte, mas sim para sobrevivência. Na pesca esportiva, se nada 

pegarmos, fica ao menos, o prazer de ter passado um tempo em algo diferente. É lazer. Na pesca por 
sobrevivência, por outro lado, a falta de peixe representa a falta de alimento na mesa. 

• Um representava o sustento para a família, o outro significava carência para a família. 
• O fato de não terem pescado, sinalizava para frustração, no entanto, a presença de Jesus lhes trouxe 

esperança de que algo maravilhoso aconteceria. 
 

2. A presença de Jesus inspira recomeço. V.5. 
• Normalmente os peixes que, à noite podiam ser pescados em aguas rasas migravam, durante o dia, 

para águas mais profundas, difíceis de serem alcançados. Retornar ao mar, quando haviam acabado 
de voltar dele, era algo incomum, por isso a perplexidade de Pedro. Mas a presença de Jesus lhes 
inspirou o recomeço, o fazer de novo. Agora sob a autoridade da palavra do Senhor. 
 

3. A presença de Jesus traz abundância. V.6 
• Apanharam tantos peixes que não podiam conter em apenas um barco. As redes se rompiam. Isto é 

sinal de abundância. 
• O evangelho no coração de uma pessoa, sempre provoca abundância, mas não necessariamente 

abundância material. O que o evangelho provoca no coração de uma pessoa, dinheiro algum pode 
compensar. É tanto que desejamos compartilhar com os outros. 
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4. A presença de Jesus gera solidariedade. V.7. 
• A presença de Jesus expulsa o egoísmo e faz nascer o altruísmo. 
• Cessa a misantropia e nasce a filantropia. 
• O egoísmo é o oposto do cristianismo. O cristianismo é essencialmente solidário. Os discípulos 

chamaram os outros barcos para que também fossem abençoados, e não apensas o deles. 
 

5. A presença de Jesus nos dá a real compreensão de quem somos. V. 8. 
• Enquanto nos medimos pelos outros, vamos achar que somos bons demais.  
• Seremos seduzidos para exaltar nossas pretensas virtudes, e minimizar nossas reais deficiências. 
• Seremos seduzidos pela tentação de exaltar a deficiências dos outros, e minimizar suas eventuais 

virtudes.  
• O pecado instaura uma hipermetropia espiritual – dificuldade de ver perto. 
• Todos nós somos pecadores, e a presença de Jesus provocou em Pedro a melhor compreensão de si 

mesmo: “...sou homem pecador”. 
 

6. A presença de Jesus inspira entrega. 10-11. 
• A palavra grega para pesca é “capturar algo vivo”. 
• De agora em diante, Pedro e os outros pescadores deveriam capturar pessoas, por meio da pregação 

do evangelho. Capturar não no sentido de prender pela força, mas sim de atrair pelo amor.  
• Homens simples e desconhecidos, passaram a homens que influenciaram multidões, pelo fato da 

presença de Jesus. 
• De pescadores de peixes, para pescadores de vidas. 

 

Conclusão. 

1. Você compreende que o mundo precisa da presença de Jesus? 
2. Você conhece alguém próximo, que precisa da presença de Jesus? 
3. E você, já experimentou a presença de Jesus em sua vida? 

 

 DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

Bom estudo 
	


