
 

 

ESTUDO DA CÉLULA – MAIO/2021 
Tema: “os farei pescadores de homens”  
 
Texto-base Marcos 1:17 (para ser lido em todas as semanas) 
“Disse-lhes Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.” (NVI) 
 
Introdução:  
(é importante relembrar o texto a cada semana, bem como a leitura dos versículos citados)  
 
 As batidas do coração de Jesus sempre foram por almas. Ao atentar para as suas palavras 
nos Evangelhos não há como negar que Ele sempre esteve com os olhos voltados para o coração 
humano. Todos os seus feitos, milagres e ensinamentos na terra tinham um propósito específico: 
alcançar as vidas e trazê-las para perto. Que glorioso! Foram estes olhos que nos atraíram com 
cordas de amor. (Oséias 11:4) E este é o chamado para a Igreja de Cristo no tempo que se chama 
hoje.  
 Pregar o Evangelho é o DNA da Igreja porque não há outro modo de transformar vidas, 
mudar histórias e mostrar o caminho para a vida eterna. Em Romanos 1:16, Paulo relata “Pois não 
me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, 
primeiro do judeu e também do grego”. Ele está dizendo que a partir da sua própria experiência não 
duvida do poder do Evangelho como único meio para salvar o pecador. Do grego a palavra poder, 
força é traduzida por dunamis. É um sentido de dinamite, um poder explosivo capaz de alcançar os 
corações mais endurecidos, um poder irresistível que um dia atingiu cada um de nós em um mundo 
de trevas.  
 Pregar o Evangelho é demonstrar compaixão para com o próximo porque a mesma graça 
que um dia chegou até nós está disponível para todo aquele que crê. (João 3:16) As verdades do 
Evangelho são para todos indiscriminadamente. Pare um instante e lembre de alguém que tem o 
coração mais endurecido que você conhece. Pois bem, o poder dunamis, sobrenatural de Deus 
pode tocá-lo neste mesmo instante. Ore agora! Em Lucas 5:32, Jesus é enfático “Eu não vim chamar 
os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isto quer dizer que não se deve escolher para 
quem falar, mas pregar o Evangelho e deixar o poder dunamis de Deus fazer a obra sobrenatural.  
 A chama evangelística precisa queimar na Igreja de Cristo pois se não pudermos mostrar o 
que o Evangelho fez em nós, então não teremos o que falar do Evangelho. Aqueles que amam a 
Verdade vão falar da Verdade, assim como os cristãos em Atos dos Apóstolos que foram por todos 
os lugares pregando a Palavra (Atos 8:4). A comissão é para hoje (Mateus 28:19-20).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIMEIRA SEMANA  
Um convite, uma promessa 
 
“Disse-lhes Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens” Marcos 1:17 
 
Reflexão – Outras versões da Bíblia mostram que Jesus diz “Vinde após mim”. Isto é um convite! 
Para ser um “pescador de homens” é preciso seguir o Mestre. O novo nascimento é uma 
experiência ímpar na vida do cristão, mas é preciso prosseguir e ir além. Notem que Jesus faz o 
convite para os discípulos e não para a multidão, ou seja, para aqueles que estavam dispostos a 
pagar um preço em caminhar com Ele, absorver os seus ensinamentos e aprender aquilo de mais 
precioso que uma pessoa pode conquistar: uma vida salva para a eternidade. Em João 17:3, Jesus diz 
“Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste”.  
 Quanto mais andamos com Ele, seguindo os seus passos, lendo a Palavra, obedecendo e 
sendo fiel aos seus mandamentos, mais poderemos pregar o Evangelho como o poder de Deus e 
não baseado em experiências emocionais. (I Coríntios 2:4-5) Só é possível oferecer aquilo que se 
possui. Portanto, o que de graça recebemos, de graça oferecemos. (Mateus 10:8) Esta é uma cultura 
que deve estar no seio da Igreja a ponto de todos serem despertados para esta verdade: Não há 
como conhecer Jesus, andar com Ele e não mostrar ao mundo quem Ele é.  
 Em uma segunda parte do versículo, Jesus diz: “eu vos farei”. Aquele que chama é o que 
capacita. Não se trata de um jargão evangélico, é uma promessa de que se aceitarmos o convite e 
caminharmos com Ele, a capacitação será garantida. É importante entender que o Mestre estava 
focado em sua missão preciosa. Ele estava, naquele momento, escolhendo aqueles que fossem 
capazes de, após a sua morte, continuar pregando o evangelho da salvação. Hoje cada um é 
chamado de uma forma diferente, mas todos para o mesmo propósito. Dessa forma, não subestime 
como Deus pode usá-lo. Siga a Cristo e Ele o fará um pescador de homens.  
 Em I Timóteo 4:16, Paulo instrui “tem cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como ao que te ouve”. Em outras 
palavras, se observarmos com cuidado os ensinamentos e preservarmos a Palavra, a salvação não 
será apenas para nós, mas para aquele que nos ouve. 
 E, por fim, o versículo nos mostra a missão divina: “pescadores de homens”. Aqueles que vão 
carregar a responsabilidade de oferecer salvação para um mundo caído. Portanto, a obra a ser 
realizada pelo cristão não começa no exercício dela, mas sim no conhecimento daquele que o 
chama. A dependência deve estar nEle e naquilo que Ele pode fazer em nós. João 3:21 mostra “Mas 
quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são 
realizadas por intermédio de Deus”. As vidas sempre serão salvas para Ele! O fruto será sempre 
dEle! A Glória será sempre para Ele! 
 
Questões – Em I Pedro 4:10 Paulo instrui “Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros 
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas”. Comente sobre como cada um 
pode construir pontes para alcançar outras pessoas. 

 “Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo 
o tempo; porquanto os dias são maus” (Efésios 5:15-16). O que o apóstolo Paulo pode estar 



 

 

alertando nesta passagem, se considerarmos a pregação do Evangelho? Observação: néscios quer 
dizer aquele que não tem aptidão ou competência. 
 Leia I Coríntios 3:4-9 e à luz daquilo que foi lido nesta lição cada um opine como devemos 
apresentar Cristo ao mundo polarizado em que vivemos. 
 
Oração com entendimento – Clame a Deus por oportunidades de alcançar almas para Cristo; ore 
pedindo direção para que seus dons e talentos sejam usados para tocar as vidas; peça que o Espírito 
Santo coloque no seu coração as pessoas que estão com os corações maleáveis para ouvir a 
pregação do Evangelho; interceda por salvação nas famílias de sua célula.  
 
Prática da Palavra – Liste, pelo menos, três nomes de familiares que precisam de salvação. Troque 
os nomes entre os membros da célula, de maneira que você ore pela lista de outro irmão e não pela 
sua. Firme o compromisso de orar fervorosamente todos os dias do mês de maio pela lista que está 
em suas mãos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGUNDA SEMANA  
Um mover em compaixão  
 
“Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore” Lucas 7:13 
 
Reflexão – Em pelo menos cinco milagres realizados por Jesus nos Evangelhos as Escrituras atestam 
que aconteceram por um mover íntimo de compaixão. Jesus se compadeceu da multidão, da viúva 
enlutada, dos cegos, do leproso... (Mateus 9:36, 14:14; 15:32; Marcos 1:40:41) Ao pisar nesta terra 
Ele nos mostrou exatamente como é o Pai (João 14:9b): Um Deus cheio de compaixão e 
misericórdia, rico em amor. (Salmo 86:15) Esta é a segurança de todo cristão, que independente de 
qualquer circunstância, Deus é um Deus compassivo!  
 A palavra compaixão aparece 83 vezes na Bíblia, sendo 18 no Novo Testamento e 11 se 
referem ao ministério de Jesus. Isto quer dizer que Deus não está alheio às nossas necessidades e 
nos inspira a sermos semelhantes a Ele nesta marca do seu caráter. (Romanos 8:29) 
 Ao contrário do que muitos pensam, a compaixão bíblica não é pena, dó ou piedade dos 
menos favorecidos. Mas, as Escrituras relatam que a compaixão se move em favor do outro. Ao 
olhar atentamente para a Palavra de Deus, percebe-se que é impossível sentir compaixão e 
permanecer na indiferença, sem se mover para que a situação seja mudada. A indiferença é o 
contrário da compaixão. Nosso maior exemplo, o Mestre Jesus, se movia em íntima compaixão, se 
mobilizava em atos de compaixão. E não apenas enxergava a necessidade alheia, mas também 
realizava algo para que a situação fosse transformada, como aconteceu no versículo acima. Em um 
determinado caminho viu uma viúva e parou para tomar conhecimento da necessidade e trouxe seu 
filho à vida.  
 Para pregar o Evangelho é imperativo ter compaixão por aqueles que ainda não vivem a 
Verdade. Pensar nos familiares que se recusam a aceitar a graça de Deus em suas vidas deve 
consumir esforços e orações do cristão para que eles recebam a vida eterna. Em uma das passagens 
dos Evangelhos, Jesus viu a multidão e moveu-se em compaixão porque elas andavam errantes 
como ovelhas sem pastor. Mais uma vez, percebemos que ver e se mover são sinônimos de 
compaixão. Neste caso o andar errante da multidão tinha uma justificativa: sem um pastor que 
ensinasse e mostrasse uma direção, elas estavam perdidas. E o que Jesus fez? Ainda que cansado e 
tantos outros afazeres, por causa da compaixão, Ele priorizou ensinar a multidão. Por isso, Paulo nos 
instrui em Colossenses 3:12 para sermos cheios de profunda compaixão, isto é, um amor genuíno, 
verdadeiro e sincero. Algo que vai além da acepção de pessoas, de classe social, gênero, etnia, 
diferentes pontos de vista político, preferência de time de futebol, etc … A compaixão sempre está 
acima dos interesses pessoais.  
 Um dia, a compaixão que nasce de Deus foi derramada sobre as nossas vidas, e esta é a 
verdadeira forma de olhar para o próximo. Não podemos nos calar e permanecermos acomodados 
com a nossa salvação, com o “frequentar a igreja” e receber as bênçãos que são derramadas sobre 
nós. Por falta de compaixão, muitos estão deixando de ouvir que é chegado o Reino dos Céus, 
comparado na Palavra, a uma pérola de grande valor! Ou seja, um tesouro de valor inestimável, algo 
raro e precioso, o qual não temos o direito de não compartilhar. (Mateus 13:45-46) 
 



 

 

Questões – João 11:33-35 relata o episódio da ressurreição de Lázaro. Antes do fato, no entanto,  
aconteceu algo que demonstra a compaixão de Jesus. Dentro daquilo que lemos acima quais foram 
os três aspectos da compaixão nestes versículos?  
 Leia João 16:8-11 e comente qual o nosso papel e qual o papel do Espírito Santo na 
pregação do Evangelho. (texto extraído do blog Escola de Mestres: Um professor de escola 
dominical do século passado conduziu um vendedor de calçados a Cristo. O nome do professor 
pode nunca ter ouvido falar: Edward Kimball. O nome do vendedor de calçados que ele converteu 
foi Dwight Moody, que se tornou um dos grandes evangelistas em sua geração e exerceu influência 
na vida de um jovem pregador Frederick Meyer que a partir das suas pregações Wilbur Chapman foi 
convertido. Chapman organizava campanhas evangelísticas com Billy Sunday, que em uma delas 
convidou Mordecai Hamm para pregar em Charlotte, cidade da Carolina do Norte-Estados Unidos. 
Nesta campanha nada menos que Billy Graham, aos 16 anos, entregou sua vida a Cristo. Será que o 
professor de Escola Dominical em Boston imaginava o resultado de sua conversa com o vendedor de 
calçados?) 
 Leia I João 3:17 e comente sobre o que falta para o avanço do Evangelho nos dias de hoje: 
recursos ou fé? Carência de amor, falta de compaixão? Medite sobre I Coríntios 13. 
 
Oração com entendimento – Interceda, segundo a Palavra em Atos 2:44-47, para que a compaixão 
cresça no meio da Igreja; ore para que ninguém se sinta sozinho nas suas lutas, mas que o Espírito 
Santo se mova em discernimento e entendimento; peça a Deus que Ele levante mais trabalhadores 
para a seara; clame para que a chama da paixão por vidas alcançadas seja uma realidade na sua 
vida.  
 
Prática da Palavra – Fale do amor de Deus para alguém ou pratique atos de compaixão intencional e 
compartilhe a experiência na próxima reunião de célula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERCEIRA SEMANA  
Missão permanente 
 
“Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso 
soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo” João 20:21-22  
 
Reflexão – Nesta passagem das Escrituras, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos para 
comissioná-los para uma missão. Qual missão? Pregar o Evangelho e expandir o Reino que havia  
chegado. A palavra “enviou” no original é apostello que significa separar para um serviço especial, 
equipar com total apoio e autoridade de quem enviou. Na versão amplificada parte do versículo 
toma uma proporção ainda maior “Assim como o Pai me enviou em missão permanente pelo qual 
ainda sou responsável, eu vos envio a vós”. Trata-se de uma missão permanente de 
responsabilidade daquele que está enviando, Jesus. E assim como Deus enviou Jesus, Ele estava 
enviando os discípulos, e a relação de obediência e perfeito amor entre o Filho e o Pai seria o 
paralelo entre Jesus e os discípulos. 
 Cristo espera que seus seguidores cumpram a missão em completa dependência dEle, por 
isso, soprou do seu Espírito sobre nós, a sua Igreja. Este é o poder para a realização da missão que 
foi derramado sobre todos os crentes, um recurso ilimitado disponível aos que se mostram 
discípulos. É glorioso saber que ao enviar Jesus também equipou os santos para o trabalho. “Mas 
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (Atos 1:8). Somos enviados 
como curadores de feridos e portadores da paz interior e exterior, como pessoas cheias do Espírito 
Santo e como portadoras de cura, levando as pessoas a aceitarem o perdão de Deus que está em 
Cristo Jesus. (II Coríntios 5:18-19) 
 Os pescadores quando foram chamados a serem pescadores de homens conheciam bem o 
ofício e sabiam da necessidade de ter coragem, conhecer a fundo o trabalho e possuir 
autodisciplina, qualidades que fazem a diferença na obra do Reino. Aliás, nas passagens da Bíblia 
quando Jesus chama os discípulos, notamos que alguns lançavam e outros consertavam as redes. 
Isto significa que será necessário saber a melhor estratégia, contar com o Espírito Santo para 
direcionar todas as coisas e agir humildemente em sabedoria para com aqueles que estão errantes 
na caminhada.     
 

Questões – Leia II Coríntios 5:18-20; 6:2 e comente sobre o tempo de Deus para salvação. 
Responda as seguintes questões: Você quer ser usado? Você quer o revestimento do Espírito Santo? 
Você quer desenvolver a pregação do Evangelho? Se você respondeu sim a todas as questões, agora 
comente sobre o “porque”.  
 
Oração com entendimento – Clame a Deus para que você tenha oportunidades de pregar o 
Evangelho; ore para que você tenha estratégias para alcançar seus familiares; peça ao Espírito Santo 
que te dê perseverança para não desistir ou cansar no meio do caminho; ore para que você não só 
alcance as vidas, mas esteja pronto para oferecer alimento saudável para o crescimento espiritual.   
 



 

 

Prática da Palavra – Memorize os versículos utilizados para declarar o plano de salvação para uma 
pessoa: Romanos 3:23; 6:23; 5:8; 10:9-10, 13 e João 3:16 
O líder poderá organizar uma espécie de gincana para a próxima reunião de célula como forma de 
tornar a experiência lúdica.  


