
Agenda de Cristo aula 3b 

 INTRODUÇÃO -Tamagoshi (cuidado amoroso - “3 al”) 

 JESUS PREGA PARA UMA MULTIDÃO 

 “Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele 

junto ao lago de Genesaré; e viu dois barcos junto à praia do lago; mas os 

pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos 

barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia; e, 

assentando-se, ensinava do barco as multidões.” (Lucas 5:1-3) 

 “Lavavam as redes” - ocupados. 

 “O afastasse um pouco da praia” - acústica. 

 ALTO-MAR 

 “Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas 

redes para pescar.” (Lucas 5:4) 

 Reflexão, não interpretação: águas mais profundas na evangelização, 

profundidade nos estudos bíblicos, na meditação e nos relacionamentos e no 

amor 

 A PRIMEIRA PESCA MARAVILHOSA 

 “Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 

apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam 

grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais 

aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e 

encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.” (Lucas 5:5-7 RA) 

 PEDRO DIANTE DE DEUS 

 “Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, 

retira-te de mim, porque sou pecador.” (Lucas 5:8 RA) 

 O TRATAMENTO DE PEDRO 

 “Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo 

cante, tu me negarás três vezes. E, saindo dali, chorou amargamente.” (Mateus 

26:75 RA) 

 “Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a 

Galiléia; lá o vereis, como ele vos disse.” (Marcos 16:7 RA) 

 “E apareceu a Cefas e, depois, aos doze.” (1 Coríntios 15:5 RA) 

 João 21. 


