
                

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 

              
líder eficaz, revelou sua fraqueza e chegou ao ponto de negar a Jesus. Pedro caiu, suas 
lágrimas foram amargas, mas sua restauração foi completa. A queda de Pedro passou por 
alguns estágios.  
 

1. Autoconfiança (Lc. 22.33)  
     
 
     2. Precipitação (Lc 22.50).  
Quem tem experiência de entrar em uma batalha sem antes orar? 
 
     3. Seguia a Jesus de longe (Lc 22.54) –  
Voce tem mergulhado de cabeça no proposito de Deus para sua vida ou ainda tem 
alguma dificuldade de se comprometer 100%? 
 
Conclusão: Ao olharmos para a vida de Pedro, estamos diante do espelho. Muitas vezes 
somos como Pedro. Mostramos autoconfiança, não oramos, somos precipitados e, 
seguimos Jesus de longe. Todavia, não podemos perder o foco. O Eterno não desiste de 
nós, assim como não desistiu de Pedro.  
 

Quebra-Gelo	Inteligência	Artificial	
Se pudesse dar vida a algum eletrodoméstico, qual seria? E por que? 
 

Frase	para	o	líder	
Submissão: Em primeiro lugar, submissão a Deus. Depois, submissão aos próprios 
líderes. Quem não sabe ser liderado, não sabe liderar. O que um líder faz com seus 
líderes, recebe de seus liderados (Gl 6.7). 
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Você já errou em alguma coisa que disse: isso eu sei!
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Antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e um

Aula de batismo domingo 8:30h e 17h. Batismo em15/11 Motive os irmaos à 
estarem presentes prestigiando nossos novos irmãos!!!!  também insentive todos a 
adquirirem a nossa camiseta.  

 
Dia 26 é NOSSO ENCONTRO ANUAL DAS CÉLULAS!! cada celula terá no 
maximo 1m30s para fazer sua apresentaçao. Use a criatividade!!! cada célula 
deverá trazer 2 bolos grandes. 

Colabore com o Projeto Puxando a Rede, ele não pode parar!!! Você já tem carnê? 

Colabore com alimentos para composição de cestas básicas


