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“Alguns dos novos conversos serão de tal modo cheios do poder 

de Deus que se porão imediatamente a trabalhar. Trabalharão com 

tanta diligência que não terão tempo nem vontade de enfraquecer as 

mãos de seus irmãos com críticas descorteses. Seu único desejo será levarem a 

verdade às regiões que lhes estão à frente” (Ellen G. White, Testemunhos Para a 

Igreja, v. 7, p. 19, 20). 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 “ESQUENTA-BANCO” OU DISCÍPULO? .................................................................................... 2 

2 DISCÍPULOS ESCATOLÓGICOS ............................................................................................... 3 

3 FOGUEIRA .............................................................................................................................. 4 

4 COMPROMETIDOS COM A MISSÃO ......................................................................................... 5 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ...................................................................................................... 5 

http://www.francisney.com.br/
http://www.francisney.com.br/


PESCADORES DE GENTE                                                                                                                                        2 de 6 

 

A história da arca de Noé e o dilúvio é uma das mais conhecidas da Bíblia, 

mesmo entre pessoas não cristãs. No entanto, o que se passou dentro da arca 

raramente é mencionado. Animais exalam odores e cheiros terríveis. Imagine então, 

espécies das mais variadas, convivendo juntas num barco gigante durante mais 

de um ano! Embora o modelo da arca tenha sido dado por Deus, e os 

antediluvianos tivessem inteligência avançada, pense na logística que foi 

necessária para acomodar, cuidar e alimentar todos esses “hóspedes” nesse 

tempestuoso “cruzeiro”. Embora dentro dela não fosse confortável, lá fora era 

muito pior. De forma semelhante, a igreja às vezes pode parecer um ambiente 

difícil de se conviver, com mau odor e turbulência. No entanto, quando 

comparada com as trevas espirituais e a atuação das potestades do mal que reinam 

neste mundo, a igreja de Deus é o único lugar seguro aqui na Terra. 

É possível que também não vejamos as pessoas claramente. Será que às vezes 

as vemos mais como “árvores andando”, em formas vagas e indistintas, do que 

como candidatas ao reino de Deus? Em sua opinião, o que às vezes nos leva a não 

ver as pessoas nitidamente? 

Como sua igreja pode se tornar um lugar mais acolhedor? 

 

1 “ESQUENTA-BANCO” OU DISCÍPULO? 

 

Em algum momento da caminhada espiritual é preciso reavaliar os 

conceitos religiosos.  

O padrão adventista consiste em verificar tudo à luz da Bíblia.  

Todo verdadeiro discípulo de Cristo se torna um “pescador de gente” (Mc 

1:17, NAA). O discípulo não se contenta somente em ouvir sermões e assistir a 

programações no banco da igreja, mas se dispõe a trabalhar na seara do Senhor, 

cuidar de pessoas (At 14:21-23).  

Discípulos fazem discípulos, que geram mais discípulos. Esse é o processo 

do Ciclo de Crescimento, o modelo discipulador de Cristo.  

Essa visão dinâmica de igreja é muito diferente do modelo de consumidores 

sentados em bancos, no qual as pessoas vêm, ouvem um sermão e vão embora até 

repetirem o processo na semana seguinte, deixando todo o trabalho para os 

“profissionais pagos”.  
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A eterna lição que Jesus desejava ensinar aos Seus discípulos e a cada um de 

nós é simplesmente esta: “Aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os 

homens pelos olhos da compaixão divina” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 

20 de junho de 1892). 

Quais outros conceitos, definições e expectativas existem a respeito da igreja? 

 

2 DISCÍPULOS ESCATOLÓGICOS 

 

A expressão teológica “discipulado escatológico”, nos diz que o discipulado 

adventista deve refletir a missão e a mensagem distintiva de nossa igreja.  

Os discípulos do fim dos tempos devem ser ensinados por meio da Bíblia 

como Deus levantou o movimento adventista do sétimo dia.  

A Igreja Adventista tem quatro níveis administrativos os quais a diferem das 

outras estruturas eclesiásticas tradicionais: 

1. Igreja local: um grupo de membros sob a supervisão de líderes leigos locais 

(eleitos a cada um ou dois anos) e do pastor distrital. 

2. Associação ou Missão: um grupo de igrejas, distritos e pastores distritais 

de uma região específica (um estado ou parte dele) sob a supervisão dos 

administradores e departamentais da Associação ou Missão (geralmente eleitos a 

cada quatro anos). 

3. União: um grupo de Associações e/ou Missões de uma região específica 

(um estado, um conjunto de estados ou um país) sob a supervisão dos 

administradores e departamentais das Uniões (geralmente eleitos a cada cinco 

anos). 

4. Associação Geral: órgão administrativo mundial da igreja, tendo como 

apoio várias Divisões (sedes continentais), com líderes eleitos a cada cinco anos. 

A experiência de André fala muito a nós. Ele começou com sua família. 

Primeiramente compartilhou sua fé em Cristo com seu irmão Pedro. André 

desenvolveu um relacionamento cordial com um garotinho que depois providenciou 

para Jesus o material para um milagre. Além disso, ele soube exatamente o que 

fazer com os gregos. Em vez de debater teologia, ele percebeu a necessidade 

daqueles homens e os apresentou a Jesus. 

Jesus era Mestre em lidar com pessoas difíceis. Por Suas palavras e ações, Ele 

demonstrava aceitação. Ouvia com sensibilidade as preocupações das pessoas, 
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fazia perguntas e gradualmente revelava verdades divinas. Reconhecia o desejo 

interior nos corações endurecidos e via potencial nos pecadores mais vis. Para 

Jesus, ninguém estava além do alcance do evangelho. 

O que é necessário para realizar mudanças em sua igreja a fim de atender a 

esses conceitos, definições e expectativas? 

 

3 FOGUEIRA 

 

Simão Pedro nega Jesus três vezes. Na primeira negação, Pedro está diante 

de uma anthrakia, uma fogueira acessa. João destaca que estava frio (ele estava 

presente), talvez associando a temperatura com a condição do coração de Pedro.  

Pedro era um discípulo que havia sido chamado por Jesus. Porém, após os 

incidentes do sofrimento e morte de Cristo, Pedro abandonou seu chamado e 

voltou à vida de pescador (Jo 21:3). Apesar de terem passado a noite inteira 

trabalhando, não pegaram nenhum peixe. Eles achavam que eram bons pelo 

menos nisso, mas fracassaram. 

Provando ser o Senhor dos peixes, da pescaria, dos pescadores de toda a 

criação, Jesus operou mais um milagre na vida dos Seus discípulos. Sem falar 

muito, Jesus mostrou que sem Ele, não se poderia pescar peixes nem gente, 

apesar da experiência que tinham. Pedro havia falhado terrivelmente e estava com 

muita vergonha, mas Cristo novamente lhe ofereceu a oportunidade de 

pastorear Seu rebanho (Jo 21:15-19). 

“Um anjo guiou Filipe àquele que procurava a luz e que estava pronto para 

receber o evangelho; e hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirem 

ao Espírito Santo santificar sua língua e educar e enobrecer seu coração. 

O anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo etíope, mas 

essa não é a maneira de Deus agir. Seu plano é que homens e mulheres trabalhem 

por seus semelhantes” (Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 109). 

Por que a organização eclesiástica é necessária? 
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4 COMPROMETIDOS COM A MISSÃO 

 

"Outro dever, muitas vezes considerado levianamente, o qual precisa ser 

explicado aos jovens, para que tenham noção daquilo que Cristo exige, é sua 

obrigação para com a igreja.  

 “Logo que seja organizada uma igreja, o pastor deve colocar os membros para 

trabalhar. Eles precisarão ser ensinados a trabalhar com êxito. [...] 

“Eles podem, segundo suas várias habilidades, ser úteis à igreja em muitos 

sentidos, ajudando-a a se aproximar mais de Deus e trabalhando de várias 

maneiras para atuar fora da igreja, o que será um meio de trazer muitos benefícios 

sobre ela” (Ellen G. White, Evangelismo, p. 356). 

Como podemos ajudar a “noiva” de Cristo? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) Apesar do mau odor dos animais, da escuridão dos aposentos e da 

agitação das águas, o lugar mais seguro do planeta, durante o dilúvio, era aquele 

enorme navio. 

2) (____) É possível que também não vejamos as pessoas claramente. Será que 

às vezes as vemos mais como “árvores andando”, em formas vagas e indistintas, do 

que como candidatas ao reino de Deus? 

3) (____) Discípulos fazem discípulos, que geram mais discípulos. Esse é o 

processo do Ciclo de Crescimento, o modelo discipulador de Cristo. Quando esse 

processo se completa, e a adição se transforma em multiplicação, esse mecanismo 

torna a igreja poderosa (Ef 4:11, 12). Em outras palavras, a igreja é o povo de Deus 

que trabalha com amor, buscando alcançar os corações para fazer crescer o Reino 

de Deus. 

4) (____) Os discípulos do fim dos tempos devem ser ensinados por meio da 

Bíblia como Deus levantou o movimento adventista do sétimo dia. Eles precisam 

compreender sua identidade como parte de um movimento profético que teve seu 

surgimento em um momento específico da história (Dn 8:14; Ap 10) com uma 

mensagem e uma missão peculiares (Ap 12:17; 14:6-12). 

5) (____) Jesus era Mestre em lidar com pessoas difíceis. 
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6) (____) A fogueira é mencionada pela segunda vez em João 21:3-19. Pedro 

era um discípulo que havia sido chamado por Jesus. Porém, após os incidentes do 

sofrimento e morte de Cristo, Pedro abandonou seu chamado e voltou à vida de 

pescador (Jo 21:3). Sendo o sub-líder do grupo, outros ex-pescadores o seguiram 

retornando à única profissão que conheciam. Apesar de terem passado a noite 

inteira trabalhando, não pegaram nenhum peixe. Eles achavam que eram bons 

pelo menos nisso, mas fracassaram. 

7) (____) Um lugar após outro deve ser visitado; uma igreja após outra ser 

estabelecida. Os que se colocam do lado da verdade precisam ser organizados em 

igrejas, e então, o ancião deve se dirigir a outros campos igualmente importantes. 

 

Gabarito: 

1) C - Lição de sábado; 

2) C - Lição de domingo; 

3) C - Lição de segunda-feira; 

4) C - Lição de terça-feira; 

5) C - Lição de quarta-feira; 

6) E - Lição de quinta-feira; 

7) E - Lição de Sexta-feira. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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