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2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 

I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro; 

2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar. 

II Louvor e Adoração: Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 

grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 

minutos. Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e 

preparando as letras para que todos possam tê-la em mãos. 

III Edificação: Como fazer para não perder a minha esperança – João 21:1-19 - Pr. 

Claudio Dutra 

Introdução: Este texto conta algo que aconteceu com ele nesta fase de desânimo e que quase o 

destruiu. Vamos procurar hoje entender os passos errados que ele deu, para que não andemos pelo 

mesmo caminho... 

1. NUNCA VOLTANDO ATRÁS NO CHAMADO – Vou pescar...” (vs. 3a)” 

 Ele estava dando passos na direção contrária, voltando àquilo que já não deveria mais 
fazer parte de sua vida... 

 Toda vez que, desanimados, admitimos deixar os compromissos com Deus e voltar à 
velha rotina de quando não éramos convertidos, ainda que não estejamos pecado, 
tendemos a esfriar ainda mais. Hb. 10:38. 
 

2. LEMBRANDO QUE NOSSAS ATITUDES INFLUENCIAM OUTRAS PESSOAS – V3 b. 
 Pedro não apenas tomou a decisão errada, como influenciou seus amigos a segui-lo 

para fora do propósito de Deus. 

 Precisamos ter a consciência de que fomos chamados para abençoar pessoas e 
estimular a fé dos nossos irmãos. Quando nossas atitudes levam outros a esfriarem ou 
a pecarem, deixamos de ser usados pelo Senhor para sermos usados por Satanás Rom. 
14:21. 
 

3. NUNCA PERMITINDO QUE A FRUSTRAÇÃO PREJUDIQUE A NOSSA VISÃO ESPIRITUAL. 
 Uma das principais sequelas do esfriamento espiritual é a perda da sensibilidade. 

 A pessoa deixa de reconhecer a presença do Senhor. 

 Jesus estava ali para reconquistá-los, mas não percebiam que era Ele! Atos 28:7. 
 

4. NUNCA NOS ESQUECENDO QUE A FRIEZA NOS LEVARÁ À ESCASSEZ v.5 
 Três anos antes, ele estava frustrado, pois havia trabalhado toda a noite e não 

conseguira pescar nenhum peixe. 

 Ele decidira voltar à velha vida, novamente o Senhor o procura e ele não tem nada nas 
mãos... 

 A vida longe do propósito de Deus será sempre infrutífera. Não vale à pena! – Ler 
também Ageu 1:6-9. 
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Conclusão: Jesus veio ao encontro de Pedro e seus amigos, para lhes dar uma segunda chance. 

Graças a Deus, eles a aproveitaram e voltaram ao propósito! - se alguém está desanimado e, se 

houver alguém assim, ministre sobre sua vida e exorte-o a tomar posição. 

IV Compartilhamento na célula: Você já perdeu a esperança de algo na sua vida? 

 

V Momento de oração:  

a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10.  

b. Momento da cadeira da benção.  
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar.  
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar. 
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes.  
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se. 
 

 

Avisos: 

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 

2. Capacitação da liderança SUMMIT, 09/12, as 8:00 da manhã. Pib Colorado 
3. Encontro com Deus, 15,16 e 17 de Dezembro. Investimento 60,00 
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