UMA PESCA MARAVILHOSA
TEXTO: Lucas 5:1-11
1 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de
todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
2 Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando
as suas redes.
3 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.
4 Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas", e
a todos: "Lancem as redes para a pesca".
5 Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas,
porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes".
6 Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a
rasgar-se.
7 Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudálo; e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar.
8 Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de
mim, Senhor, porque sou um homem pecador! "
9 Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam
feito,
10 como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus
disse a Simão: "Não tenha medo; de agora em diante você será pescador de homens".
11 Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
INTRODUÇÃO:
• Desejamos uma pesca maravilhosa em nossas vidas?
• Seja em nosso relacionamento com Deus, seja em bênçãos familiares, seja no
âmbito ministerial e profissional?
• Deus pode e quer nos dar uma pesca maravilhosa em todas as áreas de nossa vida.
• O texto nos mostra alguns ensinamentos sobre a pesca maravilhosa que Deus pode
e quer nos conceder.
• UMA PESCA MARAVILHOSA...
1. PODE SER PRECEDIDA POR FRACASSOS ANTERIORES – V. 2
• Aparentemente desanimados, Pedro e seus amigos Tiago e João haviam
desembarcado e lavavam as redes por terem trabalhado a noite inteira sem terem
apanhado nada!
• Quantas vezes na busca por uma pesca maravilhosa temos de lidar com fracassos,
que terminam por gerar desânimo, desmotivação e vontade de desistir!
• Antes da maior pesca de suas vidas, Pedro e seus amigos também tiveram de lidar
com o fracasso! Não desistamos, pois!
2. ACONTECE QUANDO OBEDECEMOS A PALAVRA DE DEUS – V. 4-6
• Pedro havia trabalhado a noite inteira e era um pescador experiente.
• Mas não se baseou nas circunstâncias e nem confiou em sua própria experiência.
• Decidiu lançar as redes “sob a tua palavra” (v. 5).

• Devemos ter a Palavra de Deus como base para todos os nossos empreendimentos,
e assim certamente seremos bem-sucedidos!
• Usemos os princípios da Palavra de Deus para o nosso relacionamento com Ele,
para o nosso relacionamento conjugal e familiar, para o trabalho ministerial e para
os nossos empreendimentos profissionais. Deus nos abençoará!
3. DEVE NOS LEVAR A REPARTIR COM OUTROS O RESULTADO – V. 7
• Diante da pesca que fizeram, as redes quase se rompiam.
• Pedro e seus amigos chamaram outros pescadores de outro barco para ajudá-los e
também serem abençoados com a pesca maravilhosa.
• Se tivesse tentado manter toda a pesca para si mesmo Pedro teria ficado sem nada!
• Você tem sido abençoado por Deus em seu relacionamento com Ele, em sua vida
familiar, em seu ministério e iniciativas profissionais?
• Reparta com outros os segredos desse êxito, compartilhe dicas e ensinamentos!
• Não queira manter tudo em seu poder!
• Isso pode levá-lo a afundar sem reter nada em suas mãos!
4. DEVE NOS LEVAR A RECONHECER A JESUS – V. 8-10
• Pedro prostrou-se aos pés de Jesus reconhecendo a Sua Santidade, a Sua Pureza,
o Seu Poder!
• Ficou admirado diante de Jesus e Seus atributos!
• Pedro, Tiago e João reconheceram também que o mérito pela pesca maravilhosa
era de Jesus e não deles mesmo, apesar de serem bons e experientes pescadores!
• Quando obtivermos pescas maravilhosas, seja em que área de nossas vidas essas
pescas ocorrerem, devemos reconhecer que tudo vem dEle (Ler Dt 8.11-18).
• Qualquer habilidade que tivermos é uma dádiva dEle. Portanto, somente a Ele a
glória!
CONCLUSÃO
• Uma pesca maravilhosa deve nos levar a sermos pescadores de homens e
discípulos de Jesus – v. 10,11
• Quando reconhecermos que a pesca maravilhosa que fizemos se deu, não por
nossos méritos, mas pela bondade e Graça de Jesus, nossa reação será a de
compartilhar essa Graça com outros – e assim, nos tornaremos pescadores de
homens – e nos tornarmos para sempre seus discípulos, ou seja, caminharmos ao
lado dEle seguindo-o por toda a vida!

