Estudo 35 – A segunda pesca maravilhosa
Introdução:
 Leia João 21:1-14.
 Na primeira pesca maravilhosa, Jesus chamou os seus primeiros discípulos pra
segui-lo. Ao realizar aquele milagre, ele ensinou que a missão dos discípulos seria
pescar homens para o reino de Deus.
 Depois de ressuscitar, Jesus realizou mais uma vez o milagre da pesca
maravilhosa.
 Leia o texto da primeira pesca maravilhosa em Lucas 5:1-11 e depois leia
novamente João 21:1-14. Pergunte para o grupo, se eles identificam algumas
semelhanças entre esses dois milagres.
1. O Milagre de Jesus – Jo 21:1-14
 No primeiro milagre, Jesus chamou pescadores para tornarem-se seus discípulos.
Eles tinham pescado a noite inteira sem sucesso e testemunharam o poder de
Jesus sobre a criação, ao ordenar que suas redes fossem mais uma vez lançadas ao
mar. Através da pesca miraculosa, Jesus provou ser digno de ser seguido!
 Depois apresentar-se ressurreto diante dos discípulos, Jesus ordena que eles
voltem para a Galíléia para um reencontro.
 Eles obedeceram à ordem de Jesus. Chegando lá, resolveram pescar. Colocaram as
redes no barco e, passaram à noite inteira no Mar da Galiléia (lago de Tiberíades).
Depois de uma noite sem sucesso, os discípulos revolveram voltar para a praia
com o barco vazio.
 De longe avistaram um homem desconhecido na praia. Ao se aproximarem da
praia, ouviram-no perguntar se tinham algo para comer? Eles responderam que
não!
 Nesse momento, o homem lhes disse para lançar as redes no lado direito do
barco.
 Ao obedecerem, foram surpreendidos com uma grande quantidade de peixes
grandes pegos nas redes.
 Imediatamente João percebeu que o desconhecido era na verdade Jesus. Ele disse
para Pedro: É o Senhor!
 Ao ouvir isso, Pedro colocou sua capa e lançou-se na água para encontrar Jesus.
 Quando os outros discípulos chegaram à praia, viram que Jesus tinha preparado
uma refeição. Na fogueira havia um peixe e um pão. Jesus, então, pediu que eles
trouxessem alguns peixes que acabaram de ser apanhados para que fossem
assados.
 Pedro foi até o barco e arrastou as redes. A pesca tinha rendido exatamente 153
peixes.




Jesus convidou seus discípulos para comer. Os discípulos sabiam que era Jesus,
mas, nenhum deles teve coragem de confirmar isso perguntando: “quem é o
Senhor?”
Jesus tomou o pão e os peixes e deu para seus discípulos comerem. Mais uma vez
os discípulos estavam na presença de seu Mestre! Ele tinha realizado o mesmo
milagre do seu chamado para segui-lo!

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 O foco desse milagre não é o número de peixes que foram pescados. Cento e
cinquenta e três peixes não é um símbolo importante. O número, porém, aponta
para a verdade de que Jesus realmente fez o milagre e que João estava presente.
Jesus realmente ressuscitou dos mortos, apareceu três vezes aos discípulos, falou
e comeu com eles!
 Jesus demonstrou que continua operando milagres mesmo depois de sua morte e
ressurreição. O mesmo Jesus, só que agora com o corpo glorificado, continua
operando na vida dos discípulos!
 Jesus ao enviar os discípulos para a Galiléia, tinha como propósito, lhes oferecer
um recomeço! O mesmo lugar, o mesmo mar, o mesmo milagre, o mesmo
chamado! Os discípulos tinham abandonado Jesus e Simão Pedro o negou três
vezes. Mesmo assim, Jesus, não desiste dos seus discípulos, vai ao encontro deles
e lhes oferece perdão e lhes reafirma a missão!
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Esse foi o último milagre que Jesus realizou em seu ministério terreno. No
primeiro milagre, Jesus chamou seus discípulos para o seguirem, já no segundo,
Jesus os envia para pregar. No primeiro incidente, Pedro se vê como um pecador,
já no segundo, como um homem perdoado!
 Depois deste e de todos os outros milagres que estudamos durante esse ano,
como você se vê?
 O maior milagre que alguém pode receber é “ver” que Jesus é o Filho de Deus; é
“andar” nos passos do Mestre; é ser “liberto” do poder das trevas; é “ressuscitar”
espiritualmente!
 Oração

