
Curitiba, 10 de fevereiro de 2019 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Um Chamado Radical 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre um chamado radical vindo do Senhor.  

Para o líder: Que nesse ano toda a sua célula esteja sensível a esse chamado radical do Senhor, e que 

possamos sair de dois em dois para levar a paz de Jesus nos lares visitados para a honra e glória de 

Deus.    

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

 

Duplas Semelhantes 

Material: Bombons diversos, pequenos pedaços de papeis e durex.  

Em cada pedaço de papel escreva um número e cole com durex atrás de cada bombom. Certifique-se 

que cada par de bombons tenha números repetidos, como 1 e 1; 2 e 2; 3 e 3 e assim por diante. Cada 

participante deverá pegar um bombom aleatório e se unir ao outro participante de mesmo número. 

Apresentem-se e escolham 5 características semelhantes. Após este momento a dupla se apresenta 

para o restante do grupo contando as semelhanças.  

Objetivo e aplicação: 



Através desse quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer o coração uns dos outros. Esse é um 

exemplo para que possamos já ir pensando no nosso companheiro para a campanha que inicia dia 19 

de março: “Levar a paz do Senhor Jesus aos lares visitados”. 

20 MINUTOS  

 

1. Sonda-me Senhor. 

2. Leia: Lucas 10: 1-16 

3. Qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção e porquê?  

4. Orações de agradecimentos ao Deus da Glória 

5. Maravilhosa Graça 

RESUMO DA MENSAGEM : Um chamado Radical.  

Pr. Paschoal Pirajine Jr   

Texto: Lucas: 5: 1-11 

INTRODUÇÃO  

 Esse texto relata o chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos, mas o que chama a 

atenção é que estes homens já o conheciam e haviam estado com ele no primeiro milagre (Jo 2:2), 

faltando somente entender o propósito do Mestre para as suas vidas. Não compreendiam o que 

significa ser discípulo de Jesus. Esse texto nos revela as implicações radicais de como ser discípulo de 

Jesus. Podemos ver estas implicações nos vários pedidos que Jesus faz a Pedro nesta passagem.  

1. Preciso de seu barquinho como meu púlpito (Lc 5: 2-3):  

Vemos nesse episódio os pescadores cansados depois de uma noite de pesca sem êxito, a multidão se 

achegando para ouvir a mensagem e os homens lavando as redes para poderem descansar. Jesus vai a 

Pedro e pede o seu barquinho para utilizar de púlpito, sendo que a função dele era mantê-lo e uma 

certa distância da margem. Pedro atendeu ao pedido. A lição que o Mestre queria ensinar a Pedro é 

que para ser discípulo não pode ser um desocupado, mas ser alguém que mesmo com as suas 

ocupações, possa usar um tempo para cumprir a missão do Reino. Hoje eu venho aqui para dizer que 

Jesus precisa do seu barquinho (sua empresa, sua influência, sua casa e sua perícia), apesar das lutas 

que você possa estar passando, mas lembre-se de Pedro que não pescou nada, mas conheceu uma 

bênção oculta no servir o Reino. Para que isso seja possível você precisa dar o primeiro passo de fé e 

deixar Jesus usar o seu barquinho.        

2. Preciso que se mova à águas profundas (Lc 5: 4) 

O segundo pedido de Jesus a Pedro gerou um certo desconforto. O Mestre pediu que Pedro levasse o 

barco às águas profundas para que lançassem as redes. Pedro reagiu dizendo que pescou a noite inteira 

sem nenhum êxito, mas Jesus estava ensinando a Pedro que não conseguimos evoluir em nossa 

missão de discípulo sem profundidade em comunhão com Deus, assim como ele teria de abrir mão de 

sua técnica para confiar nos métodos de Jesus. É por isso que ele vai afirmar que era sob a palavra de 



Cristo que ele lançaria as redes, e o resultado foi muitos peixes nas redes. Jesus não quer apenas usar 

o nosso barquinha, ele quer nos fazer participantes com Ele dos milagres de fé.   

3. Preciso de sua coragem (Lc 5: 6-10):  

É interessante a reação de Pedro ao milagre da pesca, pois eram tantos peixes que precisaram acenar 

para outro barco, mas as redes não foram suficientes e começaram a romper e os barcos pareciam 

estar afundando. Pedro se encheu de medo, pois estava entrando na dinâmica do poder de Deus, e de 

medo ficou de joelhos em atitude de devoção disse: Se afaste, sou pecador. Jesus disse para que Pedro 

não tivesse medo, pois precisava de sua coragem para continuar andando com os pés neste mundo e 

ao mesmo tempo participando do extraordinário que é o Reino de Deus entre nós. Para ser discípulo é 

preciso crer corajosamente no imponderável do Deus Todo Poderoso que nos convida a sermos 

agentes do seu Reino entre os homens.    

4. Preciso que você seja pescador de gente (Lc 5: 10-11): 

Por fim Jesus fez um pedido radical: “Pedro, eu preciso que você seja um pescador de gente”. Isso 

significaria ele deixaria de ser um mero adepto de Cristo para ser alguém comprometido com o 

propósito e a missão do reino que Jesus incorporava. Ele teria de deixar tudo o que pudesse impedi-lo 

de cumprir o chamado de Jesus. Ele precisava aprender a depender de Jesus para tudo (missão da 

vida), e mudar o foco se suas prioridades de pescador de peixe para pescador de 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.   

Conclusão:  

Jesus dirá, posso usar o seu barquinho como púlpito ou levá-lo às águas profundas? Posso contar com 

a sua coragem e fazer você pescador de gente? Você está pronto a deixar de ser um adepto para ser 

seu companheiro de missão, deixando tudo o que o impede de seguir a Jesus? Pedro não pensou duas 

vezes para tomara decisão, ele simplesmente seguiu o Mestre. E você, o que vai fazer?    

 

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você descobriu de radical em ser um discípulo de Jesus?  

b) Quais são as implicações desse compromisso radical com o Mestre?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como posso ceder meu barquinho para ser um púlpito de Jesus?  

b) Ser discípulo é uma questão de técnica ou conhecimento? Diga porque? 

c) Há algo de radical em nosso compromisso com Cristo quando entendemos o que significa 

ser discípulo de Jesus?   

c) Quais são as implicações do pedido de Jesus para que Pedro fosse um pescador de gente?   

3– Checagem  

 a) Como está sendo a sua vida como discípulo de Jesus? Você é um pescador de gente?  

             b) Você está pronto para deixar de ser só um adepto para ser um companheiro de missão de 

Jesus?  

             c)  Você está pronto para deixar tudo o que o impede de seguir a Jesus?  

A PIB Curitiba está entrando numa campanha que é diferente, onde os membros vão sair em duplas 

durante cinco semanas em obediência e fé no poder de Jesus Cristo, para abençoar a casa de alguém. 

A Bíblia diz que quando se entra numa casa, a primeira coisa que se diz é “que a paz do Senhor esteja 

sobre essa casa”. Quando chegar na casa a ser visitada, nós vamos dizer: Estamos numa campanha 



onde queremos ir em sua casa durante cinco semanas e que você pode marcar o dia e o horário, pois 

nós vamos ficar somente de 30 à 60 minutos no máximo. Nós vamos orar para que a paz do Senhor 

reine nessa casa e depois de ler um trecho da Bíblia vamos embora. Lembrem-se que vocês vão ficar 

debaixo da autoridade da ordem do Senhor Jesus, crendo que a paz do Senhor vai ficar naquela casa. 

Sabe o que vai acontecer naquela casa? Vai entrar a paz e o temor do Senhor e gente vai se converter, 

não porque você tem expertise, sabe como falar e pregar. Você vai lá dizer que o Reino do Senhor 

está perto, pois é só bater na porta que Jesus está com ela aberta no céu para todos nós. Jesus ensinou 

aos discípulos, vão de casa em casa, de dois em dois, e se tiver alguém digno que receba vocês, deixe 

a paz lá e a paz de Jesus vai ficar. Os desafio de Deus vem quando não temos nada antes de dar um 

passo de fé se não, não seria fé. Na medida que damos um passo de fé, Deus faz um milagre. No dia 

19/03 (terça-feira a noite) teremos um tempo de preparo para o envio, e queremos ver a igreja lotada 

por todos aqueles que irão sair em duplas. Essas duplas serão montadas e separadas para serem 

enviadas as casas que vocês trarão para as visitas, e que o Senhor colocou em seus corações. 

Provavelmente você vai ficar numa casa para cuidar bem dessa gente. Lembre-se que Jesus precisa do 

seu barquinho. 

Entre no link: pibcuritiba.org.br/casasdepaz, onde você vai encontrar todas as informações. Deus 

abençoe a todos nós.      

1. Orar pela campanha da PIB Curitiba. 

2. Orar por sua célula. 

3. Orar pelos pedidos de sua célula. 

4. Orar pelo pastor e a saúde de sua esposa. 

 

 

 


