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Lição GCEM – 11 Maio a 31 Maio de 2015 (3 semanas) 
 

PESCADORES DE HOMENS 

Jovercino Teodoro 
 

Texto Base: Mateus 4.18-22   
 
Reflexão   
 
Jesus sabia que os pescadores geralmente são unidos e fiéis uns aos outros. 
Se um se perde, todos vão atrás para prestar socorro. Pescadores nunca 
abandonam sua missão. Nestes dias, tiramos umas férias com alguns irmãos 
da Central do Barreiro e fomos pescar no pantanal. Nesta pescaria Deus falou 
muito ao meu coração e quero compartilhar algumas verdades. 
 
1. Como isso tudo começou 
 
No relato bíblico de Mateus 4:18-22, percebemos como Jesus, até mesmo na 
escolha dos seus apóstolos, ensinou verdades eternas para o benefício da 
expansão do Reino de Deus. Jesus vai buscar alguns dos seus auxiliares mais 
próximos no mar, nas praias, nos barcos. Ele convida pescadores para segui-
lo. Homens simples que dominavam a arte da pesca, e para sobreviverem da 
pesca precisavam de algumas qualidades. 
 

 Primeiro, dominar a arte da pesca e conhecer o oficio de pescador. 

 Segundo, conhecer o mar e os peixes, saber onde eles estão com mais 
frequência, conhecendo os seus hábitos.  

 Terceiro, saber qual isca pode ser mais eficiente para cada tipo de 
peixe, além de dominar a arte de preparar a isca. 

 
Podemos perfeitamente aplicar que: 
 
a) Da mesma forma que existem mares, rios, lagos e açudes diferentes, 

também existem pessoas e culturas diferentes.  
b) Da mesma maneira que se pode pescar com equipamentos e anzóis 

diferentes, também existem maneiras diferentes de alcançar “pessoas” 
para o Reino de Deus. Através de cultos, estudos bíblicos, GCEM’s e de 
todos os ministérios da igreja. 

 

2. É preciso escolher o lugar estratégico 
 
Em 1 Coríntios 16:8-9 Paulo diz: “Permanecerei em Éfeso até o pentecostes 
por que se abriu para mim uma porta ampla e promissora ...” O apóstolo Paulo 
encontrou em Éfeso um grande e promissor pesqueiro de homens e ficou lá 
mais tempo que o previsto, exatamente para realizar uma pescaria 
maravilhosa para Jesus.  
 
3. Escolhendo a isca certa 

 
Do que se alimenta um dourado, um pacu, um  jaú, um tambaqui ou um 
pintado? O que atrai uma traíra, uma tilápia ou um Surubim? Certamente uma 
mesma isca não serve para todas as espécies de peixes, aprendi isto na 
pratica durante a nossa pescaria. Assim como são os peixes, assim também 
são os homens. Para cada tipo de pessoa que abordamos devemos encontrar 
a palavra certa, lança-la na hora certa e da maneira correta. 
 
Precisamos entender que a isca é a porta de acesso a pessoa que 
pretendemos apresentar o evangelho. Pode ser um assunto, uma situação 
que criamos, um fato comum ou um assunto de interesse. É preciso apenas 
dar atenção as pessoas e ama-las como Jesus nos ama. 
 
Conclusão 
 
Mas não podemos nos iludir, nada disto trará resultado se não estivermos nos 
lugares certos, nos momentos certos, com as estratégias certas e o mais 
importante: precisamos ir até as águas pescar. Não conseguiremos nada se 
ficarmos na beira do rio dizendo: “Venha peixe...” 
 
Aplicação 
 
1) Precisamos ir as águas e lançar a rede, isso significa abrir nossas casas e 

convidar nossos amigos, vizinhos e parentes para o nosso GCEM. 
2) Precisamos ser luz e atrair para Jesus as pessoas que convivemos no 

trabalho, escola, faculdade, dentre outros grupos de relacionamentos. 
3) É tempo de pescar...  
 

INDO ALÉM DA OBEDIÊNCIA 

Pr. Daniel Sampaio 
Texto Base: João 14:15  
 
Quando você chega na casa de alguém com sede e aquela pessoa 
gentilmente traz um copo de água para você, mas, sabendo que você gosta 
de suco de laranja, te traz também um suco gelado, você ficaria alegre? É 



claro que sim! Aqueles que desejam agradar a Deus não podem basear a sua 
obediência apenas na letra escrita da Bíblia; precisam fundamentar suas 
atitudes além disso, precisam fundamentar sua obediência no Amor do Pai. A 
obediência que não está baseada no amor é uma obediência oca. 

 
Vejamos três fontes para obedecer a Deus: 
 

1. O medo do castigo divino – Existem pessoas que vão à igreja ou servem 
a Deus pelo medo de serem punidos no inferno na eternidade.  

2. As consequências do pecado – Outras não participam de coisas erradas 
porque têm medo das consequências que os seus atos trarão para si e 
suas famílias. Pessoas assim limitam-se a obedecer apenas ao que foi 
ordenado e muitas vezes o faz apenas pela aparência humana. 

3. A obediência fundamentada no amor é diferente porque não nasce 
apenas da letra escrita na mente, mas dos princípios gravados no coração.  

        
Pessoas que vivem perguntando: Posso fazer isto? Até onde posso ir? E ficam 
esperando que a igreja determine o que devem ou não devem fazer, 
geralmente estão presas a religiosidade. Aqueles que vivem a experiência de 
novo nascimento, recebem um novo coração e os princípios de Deus são 
escritos no seu coração. Quando isso acontece, não se precisa mais andar 
perguntando qual é o mínimo que devemos obedecer para sermos salvos, 
mas temos prazer em ir além da obediência. 
 
A obediência precisa brotar naturalmente de um coração convertido. Quando 
isso acontece, a pessoa está sempre disposta a andar a segunda milha 
(Mateus 5:41). Não se contente em trazer apenas um copo de água; vá 
além... Vá além da obediência. 
        
Conclusão 
 
1) Que tipo de obediência é a sua? A da água ou a do suco?  
2) Orem para que Deus derrame em nosso coração o prazer em obedecê-lo. 
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

06 Junho (Sábado) às 20h até 
07 Junho (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

7 a 10 Junho (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

18 Maio (Segunda) – 19h30 
29 Junho (Segunda) – 19h30 

Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 
É TEMPO DE CRESCER! 

CAMPEONATO 
CENTRAL 

Inscrição até 10 Maio 
Jogos: Aos sábados Junho/Julho 

Recanto Central 

CULTO DE 
MULHERES 

30 Maio (Sábado) - 17h 
Avivamento 

Pr. Alaélcia Teixeira (IBL) 

JANTAR  
DE CASAIS 

13 Junho (Sábado) às 20h 
Noite Sertaneja 
Recanto Central 

CULTO DE 
HOMENS 

15 Junho (Segunda) às 20h 
Integridade, Santidade e Fé 

Pr. Deyvid Silva (IBL) 
 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – ADM  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

QUINTA 
20H 

Escola Bíblica da Mocidade 

SEXTA 
20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
11h30 – Palavra Central Rede Super 

20h - Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 


