
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda! Ele 

nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos.  

E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus” (2Corintios 1.3) 

Líderes enfrentam situações imprevistas que envolvem doenças, crises e conflitos. Poucos vêem esses períodos 

como parte do treinamento necessário para um ministério eficiente. Talvez você esteja enfrentando um tempo 

incomum de tribulações em sua liderança. Como você deveria entender o que está  acontecendo a você? Como 

qualquer líder deveria entender esses tempos? Acredito que tais experiências são usadas por Deus para aprimorar 

o caráter. Deus não para de trabalhar no caráter depois que levou alguém à liderança. Deus continua formando 

seu caráter durante todo o ministério de um líder. Um líder que aprendeu as lições principais de maturidade 

exerce o ministério com um novo nível de autoridade espiritual. Você quer esse tipo de ministério? Então, precisa 

está aberto para que os meios de Deus se desenvolva em você. SEJA APAIXONADO POR SEU PG. 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pgs0QUNrRD8 

 
 

 

 

Dispostos em círculo, um participante recebe a caixa de fósforos e é convidado a 

riscar um palito enquanto o palito permanecer aceso deve falar sobre sua 

semana (não pode ficar sem falar enquanto o palito estiver aceso e não pode 

falar mais quando o palito apagar). Quando o palito apagar passa a caixa ao 

próximo, recomeçando, até que todos tenham se apresentado. 

 
 

 
 
 

 DANÇAR NA CHUVA - FERNANDINHO (é SÓ CHAMAR MIGUEL rsrs) 

 ELE É EXALTADO – ADHEMAR DE CAMPOS 

 EU E MINHA CASA – ANDRÉ VALADÃO 

 QUEBRANTADO – VINEYARD MUSIC BRASIL 

 

ESTUDO 01 - BATALHAS 

FAÇA O DONWLOAD DAS LETRAS 
DAS MÚSICAS EM NOSSO BLOG: 

www.celulasar3d.wordpress.com 

http://www.youtube.com/watch?v=pgs0QUNrRD8


 

“Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os 

lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos 

pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a 

Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava 

o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas", e 

a todos: "Lancem as redes para a pesca". Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite 

inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes". 

Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. 

Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo; e eles 

vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando 

Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, 

porque sou um homem pecador!" Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos 

com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de 

Simão. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo; de agora em diante você será pescador 

de homens". Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.”  

(LUCAS 5: 1-11) 

 PRIMEIRA LIÇÃO: CRISTO NOS VISITA NO MEIO DAS CRISES 
Depois de uma noite inteira tentando pescar, sem sucesso, Pedro deve ter se 
sentido cansado e derrotado. Nesse momento, Jesus o visita no meio de sua crise. 
No mundo em que vivemos o sofrimento, as crises, as derrotas e frustrações são 
inevitáveis. Existe por aí uma doutrina nada bíblica que ensina que aquele que tem 
Jesus não passa por crises, mas não é verdade.Nesse mundo teremos aflições! A 
diferença é na forma como encaramos as aflições. A derrota, as frustrações e crises 
devem ser encaradas como uma oportunidade para crescimento. É no meio das 
crises que Deus nos purifica das impurezas. Assim, aproveite as crises, pois Jesus 
nos visita no meio delas. 
 Você se lembra de um momento de crise ou frustração que tenha vivido? Conte como foi. 

 Você tem passado por crises/frustrações/derrotas no momento? 
 

 SEGUNDA LIÇÃO: EM MEIO ÀS CRISES NÃO DEIXE DE SE PREPARAR PARA NOVAS BATALHAS 
Iremos passar por crises, isso é inevitável, não podemos permitir que isso nos impeça de nos 
prepararmos para uma nova batalha. Pedro podia estar se sentindo derrotado, no entanto, estava preparando sua 
rede. Não ficou parado em um canto lamentando sua falta de sorte. Assim, quando Jesus chegou e pediu para ele 
tentar mais uma vez ele já estava preparado. 
Procure capacitação mesmo em meio às crises. Algumas pessoas que sentem derrotas as vezes ficam desejando 
mudanças e esperam que soluções “caiam do céu”. Mas nessa história aprendemos que precisamos nos capacitar. 
 

 Analise honestamente sua vida escolar ou profissional. Você tem se capacitado/ estudado adequadamente? 

 Você conhece seus dons e talentos? Tem procurado capacitação também nessa área? 
 

 TERCEIRA LIÇÃO: NUNCA PARE DE LUTAR, TENTE MAIS UMA VEZ 
Mesmo diante das frustrações que Pedro estava sentindo Jesus pede a ele que tente ainda mais uma vez. Pedro 
nesse momento poderia ter se recusado a tentar de novo. Ele poderia ter inventado uma desculpa qualquer ou ter 
desanimado completamente. Mas por ter obedecido foi abençoado. 
Talvez você tenha desanimado com o seu trabalho ou com um ministério ou mesmo com uma pessoa, mas Cristo 
pode estar te dizendo “insista mais uma vez”. 
 

 Existem pessoas com as quais você precisa insistir mais uma vez? 

 Você reconhece a necessidade de insistir mais uma vez no seu trabalho ou ministério? 
 

 QUARTA LIÇÃO: NÃO RESISTA AO CHAMADO DO SALVADOR 
Pedro reconhece a Cristo como Salvador. Ele deixa tudo para seguir a Jesus. Jesus está também nos convidando a 
deixar nossas angústias aos pés da cruz e o seguir. 
 

 O que é ser discípulo de Cristo? 

 Você é um discípulo de Cristo? 
 
 
 

 

AVISOS 



 
 

 

 Orem por todos os pequenos grupos. 

 Orem por aqueles que estão passando por crises no momento e se comprometam a orar 

durante essa semana por cada uma dessas pessoas. 

 Nos jornais e noticiários, vemos muita violência envolvendo adolescentes e jovens, 

interceda pela família dessas pessoas, para que eles possam conhecer o amor de Deus. 

 Ore por aqueles que você conhece e não se converteram ainda. 

 Orem pelos jovens casais de nossa REDE. 

 
 
 
 
 

 FAÇA O QUADRO DOS OIKOS... (SABE FAZER NÉ?) 

 INCENTIVE SEU PG A FAZER A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO E ALMOÇAR NA IGREJA NO PRÓXIMO DOMINGO. 

 
 

MISSÃO PARA O LÍDER:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAZENDO DEUS CONHECIDO: Pergunte a seu pg o que vocês irão fazer no SOS TEIXEIRA. 
 
 

A POSTAGEM DA SEMANA FOI 
 

COMIDA 
 

PRATO DO DIA 
 
PIPOCA + 
REFRIGERANTE 
 

DICAS DE LIVROS 
 

PIADINHA 
 Dois evangelistas saíram para evangelizar o povo. 

Chegaram frente a uma casa e bateram palmas, 

embora insistissem ninguém atendia. 

Resolveram então adentrar por um corredorzinho 

lateral prá ver se encontravam alguém, mas 

deram de cara com um cachorro PIT BULL que 

avançou contra eles. 

Um irmão saiu correndo e o outro, estendendo a 

mão, determinou: 

- Está amarrado em nome de Jesus! 

O outro irmão gritou: 

- Não tá não !!! Correeee! 

Mais de 50 tópicos para ajudarem os jovens a crescer na 

fé e compartilhar o amor de Deus 

Um livro devocional para leitura individual e de aplicação 

comunitária, para sua célula ou pequeno grupo. 

TODOS EM UMA SÓ VISÃO!É ISSO AI, AMÉM! 
 

DÊ SUGESTÕES EM NOSSO BLOG 

www.celulasar3d.wordpress.com 
(BLOG DISPONÍVEL SÓ PARA LÍDERES) 


