
  

 

 
 

 18 – PESCADORES DE HOMENS 
 

Quebra gelo: Qual o maior convite que você julga ter recebido em sua vida? Compartilhe... 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Agradeça a Jesus pelo dia de Hoje e por nosso encontro. 

• Ore pela família hospedeira e por proteção para todos que ainda não chegaram no encontro de hoje; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu santuário." - 

Salmos 29:2 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Marcos 1. 16 e 17 - “Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão 

e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde a 

mim, e eu vos tornarei pescadores de homens.”  
 

Pare um pouco e imagine esta cena. Jesus andando a beira do Mar da Galileia, este grande lago assim 

denominado como mar, era um lago de água doce, e tinha uma boa extensão de cumprimento e largura (21 

km de cumprimento x 13 de largura). Ali estavam dois homens: Simão e André. Dois pescadores. Jogando as 

redes. Estas redes aqui, a ideia e do que nós chamamos de tarrafa hoje. Estavam tarrafando.   

Um dia como um outro qualquer, não sabemos se estavam pescando muito ou pouco, mas uma coisa 

sabemos eles estavam ocupados com algo muito importante. Afinal, como pescadores, é bem provável, que 

esta era a fonte principal de sustento dos dois. Pesca era a principal atividade das redondezas do Mar da 

Galileia.  Mas não imaginavam eles, que aquele dia algo extraordinário iria acontecer. Sabe porque: “O 

Senhor Jesus transforma dias comuns em dias extraordinários” 

O carpinteiro de Nazaré estava passando por ali. Como uma mensagem de arrependimento e 

transformação. A mensagem do Reino de Deus! O Messias tão esperado chegou para aniquilar o poder do 

pecado e proclamar o Reino de Deus na terra. Segundo alguns comentaristas, esta não foi a primeira vez que 

Simão tinha se encontrado com Jesus, no entanto, este encontro foi especial, porque ele veio acompanhado de 

um convite desafiador: “Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens.”  

Não que o que eles estavam fazendo não era de uma grande importância, mas Jesus estava os 

convidando para algo mais, ALGO RELEVANTE. Algo que pudesse somar não só para este tempo, mas 

para toda a eternidade.  E este convite de Jesus foi tão precioso e sua forma de viver tão impactante, que 

aqueles homens o seguiram. Diz o verso 18: “Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram.”  
 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 - Compartilhe com o seu grupo o que vem ao seu coração ao ouvir este texto. 
 

02 - O que motivou você a tomar uma decisão de “seguir a Jesus”? Compartilhe com o grupo. 
 

03 - No processo de ser moldado por Jesus, qual a sua maior dificuldade? 
 

04 - Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, mas que foram chamados para uma vida extraordinária:  

serem pescadores de homens. Como você reagiria ao receber este convite hoje? Compartilhe! 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar 

para participar do PGM na próxima semana? __________________________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 
 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco as 18h 

em Samambaia.  


