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FRALDAS  
Precisamos de ajuda com 

doação de fraldas geriátricas. 
Duvidas falar com Vera 

 

Amados!!! 
A entrega para as crianças será 

no dia 17/12 no culto da 
manhã, por isso precisamos 

destes presentes na igreja até 
no domingo 10/12. Entregar 

para Vera ou Valter. 
RELATÓRIO DE GCEM 

É necessário a entrega do Relatório de NOVEMBRO urgente.  
E a entrega do Relatório de Dezembro para 24.12.2017 

 



PESCA MARAVILHOSA 
Flávio Babora, pr 
 

AMADOS QUERO DESAFIÁ-LOS A SEPARAR UM TEMPO A SÓS COM O SENHOR 
PARA ORAR E MEDITAR NOS TEXTOS COM CALMA E MUITA HUMILDADE, 

PERMITINDO QUE O ESPÍRITO SANTO FALE AO SEU CORAÇÃO.  
PREPARE-SE PARA O GCEM! 

 
Quebra gelo 
Aos dirigentes de GCEM: Pensando na realidade da sua célula, elabore 
você uma pergunta de quebra gelo. Seja criativo e use perguntas abertas 
para estimular a interação. 
 
Reflexão 
Medite em Lucas 5:1-11 e responda. 
 

1. De acordo com o texto de Lucas, qual o pedido que Jesus faz a Pedro 
antes de dar a direção de ir para um lugar mais profundo e lançar as 
redes? O que levou Pedro a obedecer tanto ao pedido quanto a ordem 
de Jesus tão prontamente, mesmo sabendo que Jesus não era pescador 
profissional, mas carpinteiro? A Fé na Palavra de Jesus. 

 
2. O que Jesus queria ensinar aos discípulos, quando pediu que fossem a 

um lugar mais profundo? 

 Na profundidade de um relacionamento com Deus, encontramos 
coisas que não podem ser encontradas na superfície – Salmos 25:14. 

 Na profundidade da nossa fé em Deus, aprendemos que não são os 
peixes que nos sustentam e nem a força do nosso braço, mas Deus. 

 Na profundidade de um relacionamento com Deus, aprendemos a abrir 
mão de todo controle, descansamos nEle, pois Ele sabe o que é melhor 
para nós. 

 
3. Quais os possíveis obstáculos que Pedro precisou vencer para se 

submeter à Palavra de Jesus? 
 

4. O que mais podemos aprender desse texto de Lucas? 
 

APLICAÇÃO 
Escreva sua resposta. Depois ouça as respostas dos membros de 
seu grupo e então compartilhe as suas. 
 

1. Em qual nível de profundidade está o seu relacionamento com 
Deus?  

2. Qual área de sua vida você já tentou várias vezes sem obter 
nenhum êxito? Você já experimentou buscar a direção de Deus em 
relação a essa área? 

3.  Onde Jesus tem pedido para você “lançar as redes”? O que pode 
ou tem impedido você de obedecer a Jesus? 

4. Como este GCEM pode orar por você? 
 

Em pequenos grupos homogêneos (homem com homem, mulher com mulher), 

orem uns pelos outros. 
 
VERSÍCULO DA SEMANA PARA MEMORIZAR: 
 

“...Não temas; doravante serás pescador de homens” – 
Lucas 5:10 

 
FRASES: 

 

“Jesus é poderoso para transformar 

sua “pesca” da noite para o dia, da 

mesma forma que fez com Pedro – 

Submeta-se a Cristo” 
 
 

Deus te abençoe 
     Pastor Flávio Babora 


