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CHAMADOS À VITÓRIA – PROGRAMA 023 – 20/04/2016
GRAVADO EM : 14/03/2016
NO AR EM
: 20/04/2016
TEMA : A VIDA DE PEDRO
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) – Deus usa pessoas comuns. Ele escolhe pessoas
como você e eu. Ele escolhe as pessoas que lhe darão tudo de si e que
estejam dispostos a fazer o que Ele manda. Hoje vamos falar sobre um
homem que aprendeu em primeira mão como Deus usa pessoas comuns de
uma forma poderosa. Bem vindos ao CHAMADOS À VITÓRIA! Eu sou
Edson Tauhyl e hoje estamos dando continuidade a uma série de programas
baseados no livro “As quatro prioridades”. Estas prioridades nos ajudam a
obedecer à ordem de Deus de ensinar aos outros como ser seguidores de
Deus em nossos relacionamentos: com Deus; consigo mesmo; com os
outros e com o mundo em que vivemos. Hoje vamos falar sobre o que
significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Para entender mais sobre
esse tema tão importante, vamos conversar com Douglas Pek, daqui a
pouco.
TEC – musica tema – 5s
A – Olá Douglas! Diga a nossos ouvintes: como podemos saber o que
significa ser um verdadeiro discípulo, um seguidor de Jesus?

C – Olá Edson, olá amigo ouvinte. Eu acho que quando se trata de viver a
vida cristã, podemos aprender muito com Pedro, um dos 12 homens que
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Jesus escolheu para serem seus discípulos. Vamos ouvir o que aconteceu
naquele dia lendo essa passagem do livro de Mateus no capítulo 4,
versículos 18 a 22: “Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois
irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando
redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu os farei
pescadores de homens’. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o
seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e
João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu,
preparando

as

suas

redes.

Jesus

os

chamou, e

eles,

deixando

imediatamente seu pai e o barco, o seguiram.”

A – Peraí, Douglas, vamos parar e pensar sobre esses homens por um
momento. Não é estranho que Jesus escolheu pescadores, sem formação
até para a época, para serem seus amigos e discípulos? Por que escolheu
essas pessoas?
C – Olha Edson, Ele poderia ter escolhido qualquer um - pessoas com poder,
dinheiro ou educação. Mas Jesus escolheu pessoas comuns, que tinham
empregos comuns, sem poder ou influência ou grandeza especial, e essas
pessoas transformaram o mundo! Ele lhes designou para estar com ele por
três anos. Eles viram em primeira mão o impacto surpreendente do ministério
de Jesus e como Ele curou os enfermos, alimentou as multidões, e trouxe os
mortos de volta à vida. Mais importante ainda, Jesus pregou as Boas Novas
de que Deus ofereceu perdão dos pecados através da fé nele, o Messias.
Mas os líderes religiosos rejeitaram Jesus. Ele foi injustamente acusado e
sentenciado a morrer na cruz. Nesse ponto, até mesmo os discípulos não
entenderam que Deus estava cumprindo a profecia e que Jesus era o
Redentor que iria pagar o pecado do mundo através do Seu sacrifício na
cruz. Quando Ele ressuscitou dos mortos, eles ficaram estarrecidos,

3

perplexos, mas também receberam um conforto incrível. É depois da
ressurreição que encontramos Pedro e seis outros discípulos no Mar da
Galiléia. Aqui está a história, em João 21, de 2 a 14: Estavam juntos Simão
Pedro; Tomé, chamado Dídimo; Natanael, de Caná da Galiléia; os filhos de
Zebedeu; e dois outros discípulos. “Vou pescar”, disse-lhes Simão Pedro. E
eles disseram: “Nós vamos com você”. Eles foram e entraram no barco, mas
naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia,
mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: “Filhos, vocês
têm algo para comer?”. Eles responderam que não. Ele disse: “Lancem a
rede do lado direito do barco e vocês encontrarão”. Eles a lançaram, e não
conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a
quem Jesus amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo-o
dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros
discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam
apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram
ali uma fogueira, peixe sobre brasas, e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus:
“Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar”. Simão Pedro entrou
no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia: tinha cento e
cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não
se rompeu. Jesus lhes disse: “Venham comer”. Nenhum dos discípulos tinha
coragem de lhe perguntar: “Quem és tu?”. Sabiam que era o Senhor. Jesus
aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o
peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois
que ressuscitou dos mortos.
A – Deve ser bastante constrangedor trabalhar toda a noite e acabar no
barco com redes vazias, ainda mais porque todos esses discípulos eram
pescadores profissionais, não?
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C – Boa parte, sim e certamente eles estavam decepcionados, cansados e
com fome, mas também foram humildes o suficiente para aceitar a derrota.
Todo o episódio da morte e ressurreição de Cristo tinha revelado a eles quão
limitado o seu entendimento era. Quando foram orientados a colocar as
redes do outro lado do barco, eles estavam prontos para obedecer.

A - E veja o que aconteceu quando eles fizeram o que Jesus disse! Em um
curto espaço de tempo as suas redes estavam cheias de peixe! Acho que
isso é uma boa lição: não temos que ser perfeitos para fazer a obra de Deus.

C - Esse é um pensamento muito encorajador. Louve a Deus por usar
pessoas comuns. Jesus não escolheu o mais rico, mais inteligente, mais
religioso, mais bonito, ou mais talentoso para ser seu discípulo. Ele escolheu
pessoas comuns como você e eu. Uma das maiores lições aqui é a
obediência. Quando o Senhor nos chama a trabalhar para ele, não devemos
hesitar porque pensamos ter pouco ou nada a oferecer. O Senhor toma o
que as pessoas comuns, como nós, podem oferecer e usa para a grandeza
em Seu reino. A história de Pedro é um grande exemplo dessa verdade.
Quando ele escolheu deixar tudo e seguir a Jesus, Deus o usou para fazer
coisas surpreendentes, porque ele estava disposto a fazer o que Jesus o
ensinou e capacitou a fazer.
TEC – vinheta (transição)
A – Pedro muitas vezes precisou aprender da maneira mais difícil e em um
momento vamos falar sobre como Jesus o ajudou a superar o maior fracasso
de sua vida. Obrigado, por estar conosco em mais um CHAMADOS À
VITÓRIA! Se você quer ser um homem íntegro e de caráter e transmitir o que
realmente importa para sua família e amigos, esse é o programa para você.
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Estamos aqui para te ajudar a alcançar uma vida plena e cheia de
significado. Caso precise de mais informações ou ajuda em sua caminhada,
entre em contato: www.transmundial.org.br/chamadosavitoria
TEC – vinheta (transição)
A – Estamos de volta! Eu sou Edson Tauhyl e aqui comigo está Douglas Pek,
hoje falando sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus.
C – Jesus viveu uma vida de obediência a Deus Pai. Pedro, um pescador
escolhido para ser um dos seus discípulos, também precisava aprender o
que significava obedecer a Deus.
A – Pedro é um estudo muito interessante, não é? Ele parecia tão confiante e
tenho certeza que suas intenções eram boas, mas ele cometeu um monte de
erros também. Talvez por isso muitos de nós se identificam com Pedro.
C – Há tantas boas histórias que mostram os altos e baixos de sua vida
como um discípulo, mas eu quero voltar para aquela cena à beira-mar, onde
Jesus e os discípulos estão tomando café da manhã juntos. Eu imagino que
Pedro não tinha a menor idéia de que ele, de repente, ia encontrar-se com
Jesus em uma conversa que ia mudar sua vida. Depois de partir o pão e
dando a cada discípulo um pedaço do peixe, Jesus está sentado perto do
fogo aproveitando a companhia dos seus amigos. Quando terminaram essa
refeição, Jesus três vezes pergunta a Pedro algo muito difícil. Ele diz: "Você
me ama com o amor sacrificial de Deus?"
Pedro compreendeu a profundidade desta questão porque as duas primeiras
vezes ele respondeu humildemente: "Eu te amo como um amigo", mas, em
seguida, quando Jesus pergunta pela terceira vez e Pedro admitiu com
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tristeza que ele não era capaz do tipo de amor que era exigido de um
verdadeiro seguidor de Cristo.
A - E, claro, neste momento, acho que os pensamentos de Pedro se
voltaram para o que tinha acontecido na noite da prisão e julgamento de
Jesus.
C – É preciso lembrar o que naquela noite se tornou o desespero para
Pedro. Depois que Jesus foi preso, Pedro estava no local do julgamento se
aquecendo junto ao fogo quando por três vezes nega conhecer Jesus para
pessoas diferentes. Depois disso ele acaba chorando com amargura diante
da lembrança do que Jesus mesmo havia dito que ele faria. Então voltando
para a cena na praia, Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta pela terceira
vez: "Você me ama?" Eu acho que neste momento dramático, quando Pedro
humildemente responde "Sim" pela terceira vez é que verdadeiramente ele
entende o chamado de Jesus quando disse: Siga-me.
A – O que nós podemos aprender com isso, hein Douglas?
C – Acho que podemos dizer que o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele
que humildemente e de bom grado obedece ao Mestre. O requisito do
discipulado é o mesmo para todos: a obediência ao chamado, ao ‘siga-me’
de Jesus.
A – Quando olhamos para a vida de Pedro podemos dizer que se havia
alguém que parecia não ser a pessoa indicada para ser líder da igreja de
Jesus, seria Pedro! Ele negou seu relacionamento com Jesus quando a
situação apertou. Quem iria querer alguém assim para liderar o povo de
Deus?
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C – Jesus! Depois de Pedro perceber como ele era fraco e o quão importante
era a obediência, ele se tornou um líder sólido, o pescador de homens que
Jesus o havia chamado a ser. A boa notícia é que, se Deus pode usar um
pescador e fazer dele um discípulo, ele também pode usar você e eu. Deus
tem um plano para cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte e aceitar o
chamado de Jesus, humildemente obedecer à Sua Palavra, e estar dispostos
a ser usados por Ele.
TEC – música tema

A –Assim chegamos ao final de nosso programa. Hoje aprendemos que o
verdadeiro discípulo é aquele que crê e obedece ao chamado do mestre,
Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser falar sobre o
programa que acabou de ouvir, basta entrar em contato conosco em nosso
site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria

Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter
ouvido Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.

TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tauhyl e Douglas Pek
Na mesa de som: Tiago Parisi
TEC – vinheta de encerramento

