Lição 13. Pedro encontra Jesus

providenciou-lhes mais peixes do que provavelmente seriam capazes de comer
sozinhos.
A questão da pergunta de Jesus por três vezes sobre o amor de Pedro não
reside apenas na diferença dos termos em grego, mas também no fato de que, para
Jesus, o amor é demonstrado na obediência ao seu chamado e no serviço a seu povo.
Como seguidor de Jesus, Pedro é uma das ovelhas.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Tiberíades – Lago que fica no norte da terra de Israel. É formado pelo rio Jordão.
Mede 21 km do norte ao sul, e a sua largura é de 13 km. Tinha peixe em abundância e
estava sujeito a tempestades violentas. Era chamado também de lago de Quinerete, de
Genesaré e Galileia.
2. Cordeiro – Filhote ainda novo de ovelha, carneirinho. Sua carne servia de alimento
e era usada no sacrifício.
3. Ovelha – Fêmea do carneiro. Animal de porte médio que fornece lã e carne. Sua
pele era usada para vários fins

Recurso para a história
Texto bíblico: João 21.1-25
Versículo para memorizar: “Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo”.
João 21.17c

Orientações para o líder
A pescaria geralmente acontecia à noite. Algumas pessoas escreveram que, no
mar de Tiberíades, os peixes se apanhavam mais facilmente à noite do que durante o
dia, podendo então ser vendidos pela manhã.
A tradição judaica reconhece a soberania de Deus sobre os peixes, o que, sem
dúvida alguma, era um incentivo às orações dos pescadores. As redes, provavelmente,
eram feitas de cordas entretecidas com substâncias como fibra de linho ou cânhamo.
Calcula-se que as redes de então possuíssem duas extremidades: uma estreita, que os
pescadores arrastavam para dentro do barco, e outra mais larga que eles lançavam ao
fundo.
As histórias de milagre enfatizaram os números para enaltecer a realidades
deles. Sem dúvida, o número de 153 peixes foi usado para demonstrar que os
discípulos ficaram impressionados ao contar os peixes. O Senhor ressurreto

Brincadeira: Pescaria.
Pegue uma caixa de sapatos e encha com areia. Recorte peixinhos, colocando
uma argola de arame fino na boca do peixe. Coloque-os na caixa de areia de forma que
a boca fique de fora e apenas a cauda enterrada na areia. Faça a vara de pescar usando
um pedaço de pau, bambu, graveto com um arame, de forma que dê para a criança
pescar os peixinhos na caixa. Dê uma certa distância para as crianças pescarem. Pode
colocar atrás de alguns peixes um vale-brinde que pode ser pirulito, balas ou
brinquedinhos.
Cada vez que a criança pescar algum peixinho com um vale brinde, entregue o
brinde para ela. Deixe todas participarem e diga que nos tempos de Jesus os
pescadores apanhavam peixes de verdade e que não usavam varas e anzóis, e sim,
redes de pescar. Informe que, quando um pescador não conseguia pescar nada, era
algo ruim.
Introduza a história de hoje falando sobre os discípulos de Jesus,
especialmente Pedro, que tinha como profissão, pescador.

Lição bíblica

Pedro era amigo de Jesus. Ele o havia seguido durante o tempo que Jesus
andou na terra, viu seus milagres, viu Jesus ensinando nas sinagogas, viu pessoas
sendo curadas e viu Jesus ser morto na cruz e o encontrou depois da ressurreição.
Pedro amava Jesus, mas ele cometeu falhas.
Um pouco antes de Jesus Cristo ser levado à cruz, Pedro, por três vezes, negou
que tinha sido discípulo de Jesus. Ele chegou a jurar dizendo que nem o conhecia
(Mateus 26.74). Depois disso, ele ficou muito triste, chorou bastante porque
reconheceu que tinha errado, tinha feito algo muito ruim.
Pedro e os demais discípulos estavam agora no mar de Tiberíades pescando.
Eles haviam trabalhado a noite toda, mas nem sequer um peixinho caiu na rede.
Quando estava amanhecendo o dia, Jesus estava na praia e perguntou aos discípulos
se eles tinham alguma coisa para comer. Eles responderam que não, mas não
perceberam que era Jesus quem estava falando com eles.
Jesus, então, mandou que os discípulos jogassem a rede do outro lado do
barco e, assim, eles fizeram. Quando puxaram, a rede estava cheia de peixes. Eram
tantos peixes que eles tiveram dificuldade para puxar a rede, mas ela não se partiu. A
Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Nesse momento, os discípulos reconheceram
que era Jesus. Pedro ficou muito feliz!
Jesus os chamou para comer. Eles comeram peixe assado na fogueira e pão.
Depois que comeram, Jesus perguntou a Pedro: “Pedro, você me ama?”. Pedro
respondeu que sim. Jesus disse a ele: “Cuide das minhas ovelhas”. As ovelhas de que
Jesus estava falando não eram aqueles animaizinhos peludinhos, mas sim as pessoas.
Jesus perguntou pela segunda vez: “Pedro, você me ama?”. Pedro respondeu pela
segunda vez: “sim, Senhor, eu te amo”. Jesus disse: “Pastoreie as minhas ovelhas”. Pela
terceira vez, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava e Pedro ficou triste. Talvez sua
tristeza fosse pela forma diferente como Jesus perguntou, ou quem sabe porque se
lembrou de que havia falhado ao negar Jesus. Mas mesmo assim Pedro disse a Jesus:
“Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo”. Jesus respondeu: “Cuide
das minhas ovelhas”.
A partir desse momento, Pedro deve ter sentido o perdão de Jesus e o quanto
Jesus o amava mesmo sabendo da sua imperfeição. Pedro havia errado antes, mas
Jesus perdoou o seu erro e deu a ele a tarefa de continuar trabalhando em seu Reino,
só que desta vez de uma forma muito maior. No livro de Atos, vamos ver como a igreja
de Jesus cresceu por causa do testemunho dos seguidores dele.
A vida de Pedro foi transformada nesse encontro com Jesus. Ele sentiu o
quanto era amado e o quanto poderia ser útil servindo a Jesus.

Jesus ama você e quer que você seja uma testemunha dele, falando do seu
amor para todas as pessoas. É preciso, também, amar Jesus.
Você já disse para Jesus que o ama?
Você reconhece que fez algo ruim, assim como Pedro, que precisa do perdão
de Jesus? Ele está pronto para perdoar e dar a você uma nova chance para recomeçar.
Vamos orar e falar com Jesus?

Observação dos fatos
Jogo da Velha. Divida as crianças em dois grupos e faça as perguntas de observação
do texto. Cada resposta certa dá direito a marcar no jogo.
1. Qual o nome do mar onde os discípulos estavam pescando? (João 21.1)
2. A que horas os discípulos foram pescar? (João 21.3)
3. O que Jesus mandou os discípulos lançarem do outro lado? (João 21.6)
4. Quantos peixes estavam na rede? (João 21.11)
5. O que eles comeram naquela noite? (João 21.13)
6. Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro o amava? (João 21.17)

Interpretação e aplicação dos fatos
1. Por que Pedro ficou triste quando Jesus lhe perguntou pela terceira vez se
ele o amava? (João 21.17)
Reflexão – Talvez, sua tristeza fosse pela forma diferente como Jesus perguntou ou,
quem sabe, porque se lembrou que havia falhado ao negar Jesus.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.

