
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 07 – NO MEU RELACIONAMENTO COM JESUS EU DESCUBRO                                                   

QUE HÁ UM CHAMANDO 

 

ABERTURA: 

A. Você já foi chamado para realizar alguma coisa grandiosa?  

B. Se lhe ordenassem tirar água de uma pedra, o que você faria? Explique! 

 

PROPÓSITO: Descobrir que quando eu obedeço as ordens de Jesus, grandes 
coisas acontecem na minha vida.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 5.1-11 

A. Descreva o ambiente que serviu de pano de fundo para aquela pesca 
maravilhosa? (v. 1-3).  

B. O que Jesus estava tentando demonstrar a respeito de si mesmo 
quando ordenou: “Vá para onde as águas são mais fundas e [...] 
Lanchem as redes para a pesca” (v.4)? 

C. Por que Pedro reagiu daquela maneira (v.8)? 

D. O que significa ser pescador de homem (v.10)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Como você descreve o poder da pessoa de Jesus? Você quer esse poder 
em sua vida?  

B. Que perguntas essa passagem desperta em você? 

C. Que versículo ou versículos causaram mais impacto em você? 

 

PONTO: 

A. Jesus prova que é capaz de nos transformar em grandes pescadores de 
homens.  

B. O magnetismo e o poder da pessoa de Jesus está no centro de nossa fé. 
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