1a semana
2a semana
3a semana
4a semana
5a semana
COMUNHÃO

nos essa experiência ( talvez seja algo que você
está vivendo hoje mesmo)
Deixe o grupo compartilhar suas experiências.
2. Leia agora o verso 4
João 21:4
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os
discípulos não o reconheceram.
Leia também
Apocalípse 22:16
“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este
testemunho concernente às igrejas. Eu sou a Raiz e
o Descendente de Davi, e a resplandecente Estrela
da Manhã.”
Depois daquela noite escura, onde parece que
nada dava certo, eles avistam Jesus, a
resplandecente estrela da manhã.
Pergunte ao grupo, você já encontrou em uma
situação de tristeza, de não ver saída, e o Senhor
entrar na situação e trazer luz, direção sobre a
mesma? Compartilhe com o grupo essa
experiência.
Deixe o grupo todo responder

x

QUEBRA GELO: Pergunte ao grupo, qual é a sua
especialidade na cozinha ( aqueles que não
cozinham, digam o que mais gostam de comer)

RESPLANDECER
Este é o último estudo da série, na próxima semana
será COMUNHÃO, planeje algo bem legal com a
célula e não esqueça que o maior propósito desse
dia é trazer PESSOAS NOVAS PARA A COMUNHÃO

“Levante-se, resplandeça!
Porque chegou a sua luz,
e a glória do Senhor raia sobre você.
Olhe! A escuridão cobre a terra,
densas trevas envolvem os povos,
mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória
Isaias 60:1-3

3. Leia agora o verso 6
João 21:6
Ele disse: “Lancem a rede do lado direito do barco
e vocês encontrarão”. Eles a lançaram, e não
conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade
de peixes.
Este texto mostra Jesus entrando na vida deles e
dando uma nova perspectiva.
As vezes buscamos resolver as coisas do nosso
jeito e não contamos com Deus.
Pergunte ao grupo: Será que você não está
precisando jogar a rede para o outro lado? Será
que você não está precisando obedecer mais a
Deus e a sua Palavra? ( pense nisso, na sua vida,
nos seus relacionamentos, no seus trabalho, etc.)
Deixe o grupo responder, incentive-os a
compartilharem

Leia com o grupo o evangelho de João 21:1-18
1. Depois da leitura, releia novamente o verso
3
João 21:3
“Vou pescar”, disse-lhes Simão Pedro. E eles
disseram: “Nós vamos com você”. Eles foram e
entraram no barco, mas naquela noite não
pegaram nada.
Embora eles fossem hábeis pescadores, naquela
noite eles não tiveram sucesso.
Pergunte ao grupo: Você já teve momentos da sua
vida em que parece que nada dá certo? Parece
que está vivendo um tempo de escuridão? Conte-
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4. Leia o verso 9 e 10
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira,
peixe sobre brasas, e um pouco de pão.
Disse-lhes Jesus: “Tragam alguns dos peixes que
acabaram de pescar”.
Esta passagem é muito interessante, pois Jesus já
havia preparado peixe sobre a brasa, mas mesmo
assim ele pede para que seus discípulos tragam
também os que pescaram.
Pergunte ao grupo: O que podemos aprender com
essa passagem?
Jesus não precisa de nós, Deus não precisa de nós,
ele pode muito bem fazer o que Ele quer, do jeito
que Ele quer; porém ele nos dá o privilégio de
poder ser usado por ele, com os dons e talentos
que Ele mesmo nos deu.

Um Deus que vem ao encontro do pecador, mesmo
Pedro negando-o, traído a sua confiança, Jesus
vem para redimi-lo, o Pecado de Pedro, já havia
sido pago por Jesus lá na Cruz, agora ele podia ser
restaurado no seu chamado, mas principalmente
na sua comunhão com Deus. Isso é o que Deus faz
conosco, isso é o que Cristo fez por nós.

5. Leia agora do 15-17
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão
Pedro: “Simão, filho de João, você me ama mais
do que estes?”
Disse ele: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”.
Disse Jesus: “Cuide dos meus cordeiros”.
Novamente Jesus disse: “Simão, filho de João,
você me ama?”
Ele respondeu: “Sim, Senhor, tu sabes que te
amo”.
Disse Jesus: “Pastoreie as minhas ovelhas”.
Pela terceira vez, ele lhe disse: “Simão, filho de
João, você me ama?”
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado
pela terceira vez “Você me ama?” e lhe disse:
“Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te
amo”.
Disse-lhe Jesus: “Cuide das minhas ovelhas.
Note que este Pedro era o mesmo discípulo que
havia negado Jesus.
Pergunte ao grupo: Diante de tudo que lemos
nesse capítulo, e em especial nesta última
passagem, qual é o grande lição que Jesus nos
ensina?
Depois que o grupo responder, alinhe com eles:
Jesus nos mostra, talvez nesta passagem, um
resumo da mensagem do que é o EVANGELHO:

AGENDA:
• 09/02 – CÉUS ABERTOS – Inscrições
abertas
• 16/02 – ENCONTRO COM DEUS para
homens (vagas esgotadas)
• 17/02 – Reunião de EDIFICANDO SENIOR
• 25/02 – e.2 – INICIAR (antigo FÉ 1.0 –
MATURIDADE)
• 23/02 – e.1- INTEGRAR - CIN – CURSO DE
INTEGRAÇÃO
• 02/03 – Encontro de Jovens casais – 20h
no espaço EDIFICANDO
• 03/03 – CURSO BREVE DE VISITAÇÃO A
ENFERMOS (Preparatório para capelania
hospitlar)
• 19/02 – e.4 – EDIFICAR (antigo FÉ2) inscrições abertas no site
• 09/03 – GRUPO DE PASSOS –
Celebrando a recuperação- inscrições
abertas
• 11/03 – BATISMO
• 01/05 – PICNIC DA FAMÍLIA no espaço
EDIFICANDO– inscrições abertas no site –
vagas limitadas.

AVISOS (mantenha sua célula informada)
•
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
•
Importante, a data de início do e.2 iniciar,
mudou do dia 18 para o dia 25/02, e a data
de início do e.4 – Edificar, mudou do dia
05/03 para dia 19/02 – Favor informar a
célula
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