LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
3
Nos Evangelhos - O Chamamento de Simão, André, Tiago e João
para serem pescadores de homens
LEITURA BÍBLICA: Lc 5:1-11; Mt 4:18-22; Mc 1:16-20.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Mt 4:19-20 (E disse-lhes: Vinde após Mim, e Eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando
imediatamente as redes, O seguiram.);
Mc 1:17-18 (E disse-lhes Jesus: Vinde após Mim, e Eu farei com que vos torneis pescadores de
homens. E eles, deixando imediatamente as redes, O seguiram.);
1Tm 2:3b-4 (...nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade.)
OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver que o Senhor está nos chamando para segui-Lo e sermos
pescadores de homens, para trazer outros a Jesus.
IDEIAS PARA ATIVIDADES MANUAIS:
1) Faça uma vara de pescar com bastões de madeira, linha e peixes de papel. Você pode usar ímãs na
ponta da linha e clips presos nos peixes.
2) Faça uma rede com pano de estopa ou sacolas de rede (por exemplo, de frutas). Cole figuras de
peixes ou pessoas dentro da rede. Desenhe uma figura de um barco de pesca.
ABORDAGEM: Perguntar às crianças se elas já foram pescar. Elas acham fácil ou difícil pescar um
peixe? Que equipamento precisam para pescar? Qual é a melhor hora para pescar: de dia ou à noite?
Como se sentiram quando finalmente pegaram um peixe?
CONTEXTO: Alguns discípulos do Senhor eram pescadores. A pesca era uma profissão antiga e
honrada. Uma vez que a dieta das pessoas comuns, naquele tempo, era principalmente de peixe e
pão, a pesca era uma grande indústria. Pescadores tinham características únicas – precisavam ser,
acima de tudo, fortes, diligentes e pacientes.
Para pescar grandes quantidades de peixes os pescadores usavam redes especiais. Um dos tipos de
redes que usavam era chamada rede de arrasto. Esta rede poderia ter quinhentos metros de
comprimento e quatro metros de altura. Tinha boias para segurar as extremidades superiores e pesos
para segurar as extremidades inferiores. Ela era estendida como uma parede de quatro metros de
altura e utilizada para cercar (às vezes por dois barcos em volta) grandes cardumes de peixes. Os
pescadores puxavam os peixes que apanhavam pelas longas cordas que eram presas em cada ponta
da rede. (Esse pode ter sido o tipo de rede que Simão, André, Tiago e João usavam.) As redes eram
caras e necessitavam de muita manutenção. Quando eram arrastadas pela da água, acumulavam algas
e pedregulhos. Além disso, grandes pedras no fundo do lago às vezes rasgavam as redes em vários
lugares. Assim, depois de uma noite de pesca, (a pesca era feita à noite, porque os peixes vinham
para a superfície à noite para comer) as redes necessitavam ser lavadas e muitas vezes remendadas.
Os barcos dos pescadores eram normalmente grandes e resistentes, construídos para carregar grandes
quantidades de peixes e para suportar frequentes tempestades que inesperadamente varriam o lago.
Nota: Os que servem podem considerar mostrar imagens de peixes de arrasto para ajudar as crianças
a visualizá-las melhor.

O mar da Galileia (também conhecido como o Lago de Genesaré), o lugar da história que
abordaremos hoje, é localizado a sessenta milhas ao norte de Jerusalém. Embora seja chamado de
mar, é na realidade um lago. No tempo do Senhor, e até mesmo hoje, é famoso por ser cheio de
muitos peixes. (Nota: Um mapa mostrando Jerusalém e o mar da Galileia pode ser útil.)
CONTEÚDO: Um dia Jesus estava em pé junto ao mar da Galileia, ensinando a palavra de Deus ao
povo. Uma multidão estava se apertando à Sua volta para ouvir a palavra. Ele viu dois barcos
parados junto ao lago, mas os pescadores não estavam neles. Simão e seu irmão André estavam
lançando suas redes ao mar, lavando-as depois da noite de pesca (Mt 4:18; Lc 5:2); João e Tiago, os
filhos de Zebedeu, estavam remendando as suas redes (Mt 4:21).
O Senhor Jesus entrou em um dos barcos, no de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da
praia. O Senhor sentou-se e começou a ensinar do barco às multidões. Quando terminou de falar,
disse a Simão: “Faze-te ao alto-mar e baixai as vossas redes para pesca”.
Nesse momento muitos pensamentos devem ter passado pela mente de Simão. Eles tinham pescado a
noite inteira e não tinham pego nada. Ele também sabia que aquela não era a hora apropriada para
pescar. (Lembre-se, o horário de pesca era à noite.) Ele sabia de tudo isso, mas ainda assim estava
aberto. Ele disse ao Senhor: “Mestre, havendo labutado a noite inteira, nada apanhamos; mas com
base na Tua palavra baixarei as redes”.
Quando fizeram isso, eles “... apanharam grande quantidade de peixes”. Devia ser uma quantidade
muito grande de peixes, porque suas redes começaram a se romper! Eles tiveram que fazer sinais a
seus companheiros, Tiago e João, para ir ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos com
peixe, e os barcos (embora grandes e resistentes) começaram a afundar!
Simão Pedro ficou tão impressionado quando viu isso que prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:
“Retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador”. A Bíblia diz que o espanto se apoderou
dele e de todos que estavam com ele (incluindo Tiago e João, parceiros de Simão) por causa da
quantidade de peixe que pegaram. O Senhor disse a Simão para não temer, e que, a partir daquele
momento, ele seria pescador de homens. Quando trouxeram seus barcos para a terra, eles deixaram
tudo e O seguiram.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

O Senhor deseja que toda pessoa no mundo creia Nele. A Bíblia compara as pessoas a
peixes. Jesus quer ‘pescar’ todas elas (1Tm 2:4), mas Ele precisa de alguns pescadores de
homens. Assim como no Mar da Galileia, há muitos peixes ao nosso redor. Como pescadores
de homens, a coisa mais importante a fazer é orar, por exemplo: “Senhor, oro pelo meu
amigo João.” Além da oração diária, podemos também dizer algo, talvez falar de um
versículo ou convidar um amigo ou vizinho para uma reunião de crianças ou para nossas
casas para ouvir sobre o Senhor

•

Devemos ser fortes e pacientes para sermos pescadores de homens. Assim como os
pescadores da Galileia, nós temos que ser fortes. Às vezes um peixe pode resistir. Contudo,
como qualquer pescador, precisamos ser pacientes. Às vezes nossos amigos podem não estar
interessados na primeira vez que lhes falarmos sobre o Senhor, mas não devemos desistir.
Continue a orar. Continue usando a oportunidade para falar um pouco.

•

Trazer nossos amigos ao Senhor não depende do nosso esforço. O Senhor ajuntará muitos
à nossa volta para que os “pesquemos”. O Senhor sabia onde os peixes estavam naquele dia
no Mar da Galileia. Se orarmos, Ele nos levará até os peixes. Simplesmente precisamos estar
abertos (como Simão Pedro) e prontos. Também precisamos perceber que naquele dia, no
Mar da Galileia, o Senhor estava no barco! Enquanto pescamos, Ele está conosco. Não
estamos fazendo algo sem Ele.

•

Usar toda oportunidade para falar a nossos parentes e amigos sobre o Senhor. Quando o
Senhor chamou os discípulos para segui-Lo, eles responderam prontamente. “E deixando
imediatamente as redes, O seguiram” (Mc 1:18). Pode ser que apareçam oportunidades para
convidarmos nossos parentes, amigos ou vizinhos para as reuniões de crianças ou para falar a
eles sobre Deus. Poderíamos continuar a brincar ou fazer outras coisas, mas seria
maravilhoso se pudéssemos obedecer a Deus imediatamante. Levar nossos amigos a conhecer
Deus é uma maneira de seguir Deus.
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