
   
 

 
Dia 10 de Fevereiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Você não é o único 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais 

tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de 

sorte que a possais suportar” (1 Coríntios 10.13). 

 

Você é tentado. Eu também. Talvez as nossas tentações não sejam iguais, mas todos nós somos 

tentados. E ainda que a nossa tentação não seja igual, entenda isso: a sua dificuldade não é só sua; 

homens de fé passaram pelo mesmo tipo de tentação que você passa, e venceram. Ninguém é colocado 

numa estrada de aflição sem pegadas. O caminho escuro pelo qual você atravessa hoje foi trilhado por 

outros no passado, e eles conseguiram triunfar porque Jesus esteve com eles, assim como está com você 

agora.  

Não vem sobre nós tentação que não seja comum aos homens. A nossa batalha não é nova; para nós o é, 

mas o Reino está cheio de pessoas que lutaram a mesma luta. Seu pecado pode ser difícil de vencer, 

persistente, entristecedor até; lembre-se, porém, que o amor de Deus é infinitamente maior do que o 

nosso pecado. Não há sujeita que a Água Viva não limpa, nem escuridão que a Luz do mundo não dissipe. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula:   

Casa de Paz: Abertura de muitas casas para o evangelho. Todos os participantes das células são 

desafiados a identificar casas que aceitem receber, durante cinco semanas, a visita de uma dupla que irá 

ministrar a paz de Deus sobre aquela residência. O desafio é que uma mesma célula abra diversas casas 

de paz. Todos da célula, inclusive o líder, podem abrir uma ou mais, conforme a disponibilidade. 

Treinamento em 19 de março, às 19h30, no templo. Início da Campanha será dia 7 de abril. 

Quer ficar atualizado sobre os eventos da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Acompanhe em: 

eventos.pibcuritiba.org.br  

Quebrando o Iceberg! Faça o que eu faço 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coloque os membros da sua célula em círculos. O primeiro inventa uma ação – coça a cabeça, estala os 

dedos, etc. O segundo, repete a ação do primeiro e acrescenta mais uma – tipo imita um carneiro. O 

terceiro vai repetir o que o primeiro e o segundo fizeram e acrescentar mais uma e assim por diante. 

Observação: Coitado do último, tem que lembrar de tudo e ainda fechar com chave de ouro.  

Ao final, leiam Efésios 5.1-2 e falem da importância de sermos imitadores de Cristo. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tua Igreja Canta – Israel Salazar 

Eu Vou Construir (Build My Life) – Livres Para Adorar 

Quero Conhecer Jesus – Alessandro Vilas Boas 

https://my.bible.com/bible/1608/EPH.5.1-2
https://youtu.be/0I_3CCL6Q5U
https://youtu.be/1htnqzaKLP8
https://youtu.be/z6vYoy4O6P4


   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Um Chamado Radical | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Lucas 5.1-11 

A Bíblia vai ensinar que, antes de serem chamados, os discípulos já tinham ouvido que “Jesus é o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1.40-41) e eles já tinham participado do milagre das 

bodas de Caná (João 2.2). Porém, eles não haviam entendido o significado radical de ser discípulo de 

Jesus.  

Por isso, hoje vamos estudar quais são as implicações em sermos discípulos de Jesus: 

1) Preciso de seu barquinho como meu púlpito (vv. 2-3): Os discípulos foram pescar, ficaram a noite 

inteira trabalhando e, no dia seguinte, estavam se preparando para descansar; porém, Jesus pede para 

Simão colocar o barco na água, porque ele precisava do barco como púlpito. Jesus queria ensinar a Pedro 

que ele poderia usá-lo como discípulo. Pedro jamais faria aquela pesca se não tivesse deixado Jesus usar 

o seu barquinho. Quando estamos dispostos a ouvir o desafio que Jesus tem para a nossa vida e damos o 

primeiro passo de fé, ele vai nos revelar sua grandeza. 

Como você pode colocar o seu barquinho a disposição de Jesus? 

2) Preciso que se mova às águas profundas (v. 4): Quando Jesus pediu para que Simão levasse o 

barco para as águas profundas, ele reage e diz que trabalhou a noite toda e não pescou nada. Até certo 

ponto, estamos disponíveis para deixar o barquinho na margem, porém, ir para águas profundas 

precisamos de mais esforços, como: remar, enfrentar a onda, lavar a rede novamente, etc. Pedro teria que 

abrir mão de sua técnica para confiar nos métodos de Jesus. Mas ser discípulo não é questão de técnica 

ou conhecimento, e sim de obediência e submissão: fé colocada em prática. 

O que você tem feito para que Jesus o leve às águas profundas da fé? 

3) Preciso de sua coragem (vv. 6-10): Pedro se encheu de medo, pois os barcos e as redes não eram 

suficientes para o tanto de peixes que estavam pegando. Pedro entendeu que as águas que ele estava 

navegando eram profundas demais. Toda vez que temos um encontro com o Todo Poderoso a ponto de 

entendemos quem ele é, logo compreendemos quem somos: pecadores! Pedro pediu para Jesus se 

afastar dele, porém, Cristo diz para ele não ter medo. Precisamos atender o pedido de Cristo: tenha 

coragem!  

Como este princípio se aplica à nossa vida hoje? 

4) Preciso que você seja pescador de gente (vv. 10-11): Por fim, Jesus fez um pedido radical: “Pedro, 

eu preciso que você seja um pescador de gente”.  Pedro deixou os peixes, as redes, os barcos e passou a 

seguir a Jesus. Pedro precisava aprender a depender de Jesus para tudo; ele precisava mudar o foco de 

suas prioridades: dos peixes (renda, sustento) para as pessoas (gente que o Senhor quer salvar e 

abençoar). A Bíblia nos revela que a todos quantos Jesus selou com o Espírito Santo ele também 

convocou para serem pescadores de gente. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coloque o seu barquinho à disposição de Jesus. Se você não serve em nenhum ministério, ore e peça a 

orientação de Deus para conduzir você ao lugar onde ele quer que você esteja. E vá atrás! A PIB Curitiba 

tem muitos ministérios; peça ajuda a seu líder ou discipulador para indicar algum a você. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos ajuda a sermos teus discípulos! Que possamos colocar nosso barquinho a tua disposição, 

obedecendo a tua palavra, fazendo a tua vontade e não a nossa. Nos ensina a confiar em ti, para irmos a 

águas mais profundas. 

 

https://my.bible.com/bible/1840/LUK.5.1-11
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.1.40-41
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.2.2
https://my.bible.com/bible/1840/LUK.5.2-3
https://my.bible.com/bible/1840/LUK.5.4
https://my.bible.com/bible/1840/LUK.5.6-10
https://my.bible.com/bible/1840/LUK.5.10-11


   
 

 

 


