Série

Superação

LIÇÃO 2: Como superar o fracasso?				
13 a 18 de janeiro

No Culto da Virada, baseado em Romanos 8.37, foi declarado que “somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou”. Foi
também declarado que, se crermos na Palavra de Deus, internalizando essa verdade e assumindo pela fé que, em Cristo, nós somos
mais que vencedores (a Bíblia não diz que seremos, mas que já somos!), então 2019 será o Ano da Superação. Nessa direção, estamos
desenvolvendo aos Domingos na Central a série de pregação Superação, cuja pregação do último Domingo nos desafiou a perseverar,
a não parar e não desistir se realmente desejamos superar barreiras, dificuldades e problemas.
Hoje vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto conversando sobre como superar o fracasso. E para isso vamos nos basear
em um dos mais conhecidos milagres que Jesus realizou.
Leitura Bíblica: Lucas 5:1-11
“Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do
lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe
que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: “Vá para onde as águas
são mais fundas”, e a todos: “Lancem as redes para a pesca”. Simão respondeu: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes”. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a
rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los; e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao
ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: “Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um
homem pecador!” Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos
de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: “Não tenha medo; de agora em diante você será pescador de homens”. Eles então arrastaram
seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.”

PERGUNTAS
1. O que esta história nos ensina sobre o fracasso?
2. Já aconteceu com você de dar o melhor de si e, ainda assim, fracassar, ficando longe do alvo? Alguma vez já pensou assim: “De que
adianta? Vou fracassar mais uma vez?”
3. Entre as duas pescarias, a primeira, que foi um fracasso, e a segunda, que foi um tremendo sucesso, o que fez a diferença?
INTRODUÇÃO
Jesus nunca realizou um milagre sem um propósito. Ele sempre utilizou os milagres para ilustrar princípios. E neste incidente de um
fracasso no trabalho, Jesus quer revelar-nos o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Porque isso sempre acontece com
muita gente: você dá o seu melhor e, ainda assim, isso não é o suficiente para você alcançar o que esperava. Por exemplo:
• Você estuda com dedicação para a prova, mas tira nota muito baixa.
• Você dá duro para melhorar seu casamento, mas, mesmo assim, não vê nenhum progresso.
•

Você trabalha duro, investe em melhorias, contrata consultorias caras, faz inúmeras reuniões, mas mesmo assim sua empresa
caminha para a falência.

•

Você dá o seu melhor e ainda assim o namoro termina.

Isso é o que parece ter acontecido com aqueles pescadores. Se esforçaram a noite inteira e não pegaram nada. A parte interessante
da história é a comparação entre as duas pescarias. Trabalharam a noite sem apanhar nada. Mais tarde, porém, eles pescaram por
alguns minutos e pegaram peixes como nunca. Era o mesmo lago, o mesmo barco, as mesmas redes e os mesmos pescadores.
Pergunta: O que fez a diferença entre as duas pescarias?
Há três diferenças entre as duas pescarias, e essas diferenças ensinam-nos três princípios que devemos seguir quando nossos
melhores esforços terminam em fracassos. São princípios que qualquer um pode aplicar para alcançar sucesso na vida.
Antes de mais nada, nós precisamos entender que Deus está interessado em nosso sucesso, ele não deseja ver-nos fracassar. Como
nosso Pai Celestial, Ele quer que sejamos bem-sucedidos na vida, nos aspectos pessoal, familiar e espiritual, bem como em todos os
nossos relacionamentos.
PRINCÍPIOS PARA ALCANÇAR O SUCESSO
1. Aproprie-se da presença de Deus em sua vida. Lucas 5.3 diz que “Jesus entrou num dos barcos”. Foi a presença de Jesus que fez
toda a diferença. Na segunda pescaria, os pescadores não estavam pescando sozinhos, Deus estava com eles. O ponto de partida para
o sucesso é ter certeza de que Jesus está em seu barco. Nada influenciará mais seu sucesso pessoal do que estar ou não vivendo
com Cristo em sua vida.
Pergunta: Deus tem acesso ao seu trabalho? Seu negócio está a disposição de Deus para que ele o use a qualquer hora?
É muito comum tentarmos separar o secular do espiritual. Temos nossa vida espiritual separada de nossa carreira, estudos,
relacionamentos, família, e isso impede que Deus te abençoe, porque Deus vai abençoar tudo que você entregar a ele. Se você
entregar toda a sua vida, ele vai abençoar todas as áreas. Mas se entregar apenas parte dela, ele abençoará apenas aquela porção.
Então:
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•
•

Deixe que Jesus tenha acesso a todas as áreas de sua vida.
Quando ele está no barco todo medo do fracasso é eliminado.

•

Veja que primeiro Pedro cedeu seu barco para os propósitos de Jesus, depois Jesus o abençoou e lhe deu uma pescaria
maravilhosa (lembre-se de Mateus 6.33 que estudamos semana passada, e da promessa de abençoar todas as áreas).

2. Coopere com o plano de Deus. Lucas 5.4 diz que Jesus ordenou: “Lancem as redes para a pesca”. Quando os discípulos foram
pescar pela segunda vez, pescaram sob a direção de Cristo, seguindo fielmente suas instruções. Isso revela que não somente
devemos nos apropriar da presença de Deus em nossa vida, mas também obedecê-lo e seguir suas instruções. Quando Deus está
dirigindo sua vida, não há como fracassar!
•

Jesus disse onde quando e como pescar.

•

Pedro não discutiu com Jesus dizendo-se especialista e Jesus um ignorante.

•

Deus quer a sua obediência.

O plano de Deus para a nossa vida é um plano bom, um plano que nos trará benefícios. Deus diz: “Deixe-me entrar em seu barco.
Deixe-me estar com você em seu emprego, na sua família, no seu casamento, em todas as áreas. Deixe-me conduzi-lo, coopere
com meu plano”.
Pergunta: Deus está dirigindo todas as áreas de sua vida?
3. Creia que Deus agirá e espere. Lucas 5.5 mostra o que Pedro fez: “Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as
redes”. Na segunda tentativa, os pescadores foram pescar novamente porque creram, acreditaram que Deus traria os peixes.
• Deus é um Deus de promessas. Comece a ler a bíblia e encontre as promessas de Deus para sua vida.
• Eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a rasgar.
• Eles repartiram os peixes. Deus não quer apenas abençoar a sua vida, mas deseja que você reparta com os outros aquilo que
Ele dará a você.
•

Em terra, os discípulos deixaram para trás a maior pesca que já tiveram para seguir a Jesus.

Quando Deus está presente em sua vida, quando o plano de Deus é seguido e você crê nas promessas divinas, você não tem como
falhar. Espere por resultados maravilhosos.
CONCLUSÃO
Pergunta: Como esta história se aplica à sua vida?
Talvez você esteja sentindo-se como os pescadores antes de Jesus chegar: tem tentado de tudo e continua fracassando. Talvez já
tenha até se tornado meio cético, pensando que é bobagem continuar tentando. Pedro não foi cético. Ele não disse que não haviam
peixes, mas ele apenas não tinha conseguido apanhá-los. O fato de você não ter ainda resolvido seu problema não significa que ele
não tenha solução. Muitas vezes é o fracasso que nos ensina o caminho para o sucesso, pelas lições que aprendemos.
A mensagem de Deus para nós é esta: “Não desista, não pare, persevere. Tente mais uma vez, mas agora com Jesus no barco. Ele
fará toda a diferença.
AVISO IMPORTANTE
O Dia da Visão para toda a liderança da Central será no dia 2 de Fevereiro. Programe-se!
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