
Piquenique na Praia

(João 21:3–17)

Depois da morte e ressurreição de Jesus, Simão Pedro disse para os 
discípulos que estavam com ele: “Vou pescar.”

“Nós também vamos com você” disseram. Mas nessa noite, eles não 
conseguiram pescar nada. Na manhã seguinte, Jesus estava parado na 
praia, mas os discípulos não sabiam que era Ele.

Jesus perguntou: “Vocês têm peixe?”, mas eles responderam que não 
tinham pescado nada.

Jesus então lhes disse: “Lancem a rede do lado direito do barco, e 
encontrarão peixe.” Os discípulos fizeram o que Ele disse, e a rede 
ficou tão pesada com os 153 peixes que pescaram, que eles não 
conseguiam puxá-la para fora d’água.

Quando chegaram à praia, os discípulos encontraram uma fogueira 
com brasas e peixe assando, assim como pão. “Venham e comam”, 
disse-lhes Jesus.

Então, eles perceberam que era o Senhor.
Jesus deu-lhes pão e peixe para comerem, e depois perguntou para 

Simão Pedro: “Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes?”
Simão Pedro respondeu: Sim, Senhor, sabes que eu Te amo.” Então 

Jesus disse: “Apascenta os Meus cordeiros.”





 Cantos

Partes da moldura

Parte para colar 
no verso, depois 

de prender 
um barbante. 

(Ver instruções 
ilustradas.)
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