Estudo 2- A primeira pesca milagrosa
Introdução:
 Jesus pregava as multidões usando o local em que se encontrava a seu favor.
 Foi assim no Lago de Genesaré, também conhecido como Mar da Galiléia.
 Ao ser exprimido pela multidão, subiu no barco de Simão (Pedro) e pediu que
o barco fosse afastado um pouco da praia. Jesus sentou-se e ensinou as
pessoas que estavam na praia. O barco foi seu púlpito e a superfície da água
sua caixa de som.
 Depois que as multidões foram dispersas, Jesus operou um milagre diante de
poucos pescadores e os chamou para serem pescadores de homens.
 Hoje, vamos aprender sobre a primeira pesca milagrosa de Jesus!
1. O milagre de Jesus – Lucas 5:1-11
 Após ensinar a multidão, Jesus ordena que Pedro leve o barco para um lugar
onde as águas são mais fundas e ordenou que todos lançassem suas redes ao
mar.
 A ordem causou estranheza aos ouvidos de pescadores experientes. Um
carpinteiro que se tornara rabi (mestre) estava dizendo para eles como pescar.
Sabiam que o horário e o lugar não eram apropriados!
 Simão (Pedro) e os irmãos João e Tiago eram sócios em pequeno negócio de
pesca com dois barcos. O mar da Galiléia era o território dele, dali retiravam o
sustento de suas famílias.
 Simão relutou no início, justificou dizendo que durante toda a noite eles não
haviam pescado nenhum peixe. O período da noite era o preferido dos
pescadores uma vez que eles não estariam expostos ao sol e ao calor da
região. Mesmo assim, Simão acatou a ordem do Mestre.
 Ao obedecerem à ordem de Jesus, o milagre aconteceu: suas redes ficaram
repletas de peixes ao ponto das redes começarem a rasgar. Um barco não foi
suficiente e por essa razão outro barco necessitou ajudá-los.
 Estima-se que cada barco poderia carregar em média uma tonelada de peixes,
e a Bíblia afirma que os dois barcos estavam tão cheios que estavam prestes a
afundar.
 Simão percebeu que a pesca não fora fruto de técnica e conhecimento, mas
sim do poder de Deus.
 Simão prostrou-se diante do Mestre, consciente da grandeza de Cristo e de
sua pequenez. Simão disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem
pecador!

 Diante da atitude de Simão, Jesus lhe conforta e lhe faz um chamado: pescar
homens!
 A narrativa termina com Simão, João e Tiago deixando o barco e tudo o mais
para seguir a Jesus.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre revelando que tinha autoridade e poder sobre a
natureza.
 Jesus é a pessoa mais central do milagre, a obediência de Simão e dos outros
às ordens de Jesus fez com que eles os pescadores voltassem totalmente
supridos.
 O milagre da pesca maravilhosa revela a preocupação de Jesus Cristo com as
necessidades dos homens.
 O poder para operar o milagre revela que Jesus não é apenas um homem, mas
o Filho de Deus.
 O milagre revelou a Simão que apesar de sermos indignos, somos amados; que
apesar de sermos inadequados, ele quer nos usar.
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele
pode fazer no estudo de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 O conhecimento de Cristo e de seu poder requer uma resposta. Simão,
João e Tiago deixaram os barcos e tudo o mais para seguir a Jesus.
 Quem é Jesus para você? Existe algo que lhe impede de seguir a Jesus?
Oração.

