
Mateus  

4:19

Pescadores de Homens!
Sigam-Me…

…e Eu os farei 
pescadores de 

homens.

Vocês já sabem  
pescar peixes. Agora é 
hora de aprenderem a 
ganhar o coração dos 
homens para o reino  

de Deus!

O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que...



Justo antes de dizer isso, Jesus havia falado sobre o reino do céu 
(Marcos 1:14–15; Mateus 4:17).

Eles adoravam o que ouviam, e queriam isso mesmo. Eles queriam a 
Palavra de Deus e a verdade que Jesus estava lhes oferecendo.

Portanto, quando Jesus lhes ofereceu trabalharem para Ele – 
pescando os corações dos homens – eles queriam muito esse 
trabalho. Tinham certeza que Ele tinha a mensagem que queriam. 
Eles queriam o reino do céu.

Scric!!

Escutem!

Vamos!
Sigam-Me!

A hora chegou! 
O reino de Deus 

está à porta!



Jesus está interessado em todo mundo e chama pessoas de todas 
as profissões. Mateus era cobrador de impostos.

50 shekels!  
O próximo!

Lucas, outro seguidor de Jesus, era médico. Lucas escreveu o 
Evangelho de Lucas, e é o que dá mais detalhes sobre o nascimento 
de Jesus. 

E tem também o apóstolo Paulo, um proeminente estudioso da lei, que 
era fariseu.

Além desses, tinha o jovem Marcos, que trabalhou com Paulo a certa 
altura. Marcos escreveu posteriormente o Evangelho de Marcos.

Marcos



Atualmente, temos o Livro de Atos, porque Lucas registrou os 
incríveis feitos de Pedro e Paulo, e dos outros discípulos que 
viviam para Jesus.

Deus usou João, que originalmente era pescador, para escrever 
o Evangelho de João, a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e o livro do 
Apocalipse.

Vejam se 

conseguem 

encontrar três 

aventuras de 

testificação no 

livro dos Atos.Cabum! 
Cabum!

Livr
o dos 

Ato
s

Todos vocês  
que habitam em 

Jerusalém, escutem as 
minhas palavras!

Louvado 
seja Deus!

Somos livres!

Aleluia!

Saulo! Saulo!



Deus pode usar qualquer um. Independente de quem seja, Jesus 
está chamando todo mundo para acreditar nEle e seguir os Seus 
ensinamentos.

Mateus, veja  
só todas as pessoas 

que você ajudou a Me 
conhecerem através 
do que escreveu no 

Evangelho de 
Mateus!

Obrigado por terem  
levado os Meus ensinamentos para 

esta parte do mundo! Muitas pessoas 
ficaram sabendo de Mim porque vocês 

espalharam a mensagem onde Eu 
os enviei. Vocês ajudaram a levar o 

Cristianismo além de Israel!

Evan
gelho

 de Mate
us

Apocalipse
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Atualmente, existem bilhões de pessoas que precisam conhecer Jesus, e Ele ainda precisa de seguidores que queiram ajudar outros a saber o que Jesus fez por eles e que Ele quer entrar na sua vida.
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