
Dia 8 - CAIU NA REDE, E PEIXE!

´

Você já foi pescar? 
Porque às vezes quando vamos pescar
– mesmo que façamos tudo direitinho –
vara, anzol, isca... não fisgamos nada?  

^ ´

Pedro, Tiago e João eram pescadores experientes.
Eles sabiam a hora certa de sair para pescar e
conheciam as melhores técnicas para lançar as redes
ao mar. Eles costumavam sair para pescar de
madrugada e geralmente, voltavam do mar com os
barcos carregados de peixes! Ainda que pescar seja
uma atividade de lazer para alguns, isso era o
trabalho daqueles homens. Era da pesca que vinha o
seu sustento e a provisão para suas casas. Certa vez,
no que eles pensavam ser uma noite como qualquer
outra, Pedro e os irmãos Tiago e João saíram para
pescar. Eles trabalharam duro a noite toda, mas não
pescaram nem um peixinho para contar a história!
Desanimados, eles voltaram às margens do Mar da
Galileia. “Como vamos alimentar nossas famílias
hoje?” – eles pensaram, pois naquela manhã não
nada para vender. Já quase chegando em terra
eles perceberam que havia uma multidão reunida na

Pedro, Tiago, João no barquinho
(3Palavrinhas)
-

Rede ao Mar
(Adoração e Adoradores)
-

Texto-base: 
Lc. 5:1-11

Trabalhar de casa. É uma opção que funciona para
algumas pessoas, mas nem todo mundo se encaixa
neste grupo... Talvez seja o caso de alguém que
você conhece ou da sua própria família. É
inevitável que a gente se preocupe com os
impactos que esta quarentena pode causar nas
nossas casas, mesmo que ninguém adoeça. Às
vezes, quando mais precisamos de um milagre,
menos sinais de solução conseguimos enxergar, e é
justamente nestes momentos – quando não
sabemos o que fazer ou a quem recorrer que Jesus
chega. Se ouvirmos a Sua voz, Ele nos dirá o que
fazer. Cabe a nós crer e obedecer as Suas palavras!
Pedro, Thiago e João fizeram isso em um momento
de preocupação. O resultado? Surpreendente!

^

O Mar da Galileia é na verdade
um lago de água doce, com pouco
mais de 20km de extensão e
atualmente, a maior fonte de

volta de Jesus para ouvir o que Ele dizia. Ao ver os barcos de pesca ancorados junto à praia, Jesus entrou em um
deles e pediu a Pedro que o afastasse da margem, assim todos poderiam ouvi-lo. Quando terminou de ensinar, Jesus
disse a Pedro: “Agora vá para o fundo e lance a rede para pescar!” Pedro deve ter pensado: “Esse homem conhece a
Palavra de Deus, mas não entende nada de pesca! Hoje o mar não está para peixe...” Mesmo assim, Pedro resolveu
obedecer. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar com tanta autoridade sobre o Reino de Deus antes! Quando jogou as
redes ao mar, ele tomou um susto! Era tanto peixe que as redes começaram a se rasgar de tão pesadas! Diante
daquele milagre, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. “Senhor, afaste-se de mim porque sou pecador”! Ele e seus
amigos ainda não sabiam, mas Jesus tinha um plano para eles. Talvez Jesus tenha dito: “Eu também sou pescador.
Mas meu trabalho não é pescar peixes, e sim vidas. Venham comigo e eu transformarei vocês em pescadores de
homens.” Naquele dia, Ele os convidou para se tornarem seus discípulos. A missão de Jesus é salvar vidas e Pedro,
Tiago e João tiveram a oportunidade de ajuda-Lo em seu trabalho: pescar vidas para o Reino de Deus. Esta história
nos ensina quando escolhemos obedecer e seguir a Jesus, Ele supre as nossas necessidades e nos usa para Sua glória.

água de Israel. A pesca lá foi proibida em 2010
devido à brusca redução do volume de peixes em
suas águas.

em

teriam
firme, 

praia.
“Poxa, ainda mais hoje, que a praia está cheia de clientes atrás 
de peixe!” Ainda pensativos, eles ancoraram os  barcos e come-
çaram a lavar as redes. A poucos passos de onde eles estavam, 
uma multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Era este o 
verdadeiro motivo pelo qual a praia estava lotada! Quem estava pregando 
era Jesus, e cada vez chegavam mais e mais pessoas. Havia tanta gente ali que as pessoas começaram a se apertar



Você tem o costume de agradecer a Deus pela provisão dele 
em sua vida? (alimentos, roupas, moradia, etc...)

Sua família já passou ou está passando por um período de
provação financeira? Você crê que Jesus vai chegar na hora certa e

suprir todas as suas necessidades?
A Bíblia nos conta que Pedro, Tiago e João deixaram tudo para

seguir Jesus. Será que você também está disposto a se entregar por inteiro
ao Senhor e viver de acordo com a vontade dele para a sua vida?

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos?
Através do milagre que estudamos hoje, Jesus mostrou a Pedro, Tiago e João que Ele
cuida do seu povo e não deixa faltar alimento e provisão (peixe) em nossas casas. Jesus

nos ama e cuida de nós em todo o tempo, por isso podemos confiar totalmente nEle.
Se obedecermos a Sua voz e fizermos o que Ele nos pede, veremos o agir de Deus em
nossas vidas. Jesus hoje nos chama para sermos pescadores para o reino de Deus.

Assim como Pedro decidiu servir ao Senhor, nós também podemos dedicar as nossas
vidas a Jesus! Fazer a vontade de Deus talvez signifique abrir mão de algumas coisas,

mas vale a pena, sempre!

... e pinte o barquinho e as 
figuras embaixo d’água 

conforme a legenda abaixo:

Como você tem gasto o seu tempo durante este período de quarentena? Assim 
como Pedro, Tiago e João, você tem se dedicado às suas atividades de estudo e 
trabalho? Você tem separado um tempo para se dedicar ao Reino de Deus?

Da mesma forma que o Senhor agiu na vida daqueles pescado-
res, quando eles menos esperavam, Ele quer agir com
poder nas nossas vidas. Vamos esperar e confiar. Versículo para 

memorizar

Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas 
coisas [o que comer, beber e vestir] lhes serão dadas. (Mt. 6:33) 


