PARA TRANSFORMAR SEUS FRACASSOS EM SUCESSO
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:
• Para transformar seus fracassos em sucesso, você precisa de Jesus em sua vida!
• PARA TRANSFORMAR SEUS FRACASSOS EM SUCESSO:
1. CONVIDE JESUS PARA ENTRAR EM SEU BARCO. V. 3-4.
• “Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão...”.
2. ADMITA QUE SEUS ESFORÇOS FALHARAM. V.5
• “... Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos...”.
• "Um homem que se recusa a admitir os seus erros nunca pode ser bem-sucedido.
Mas se ele confessa e deixa, ele recebe outra chance" Provérbios 28:13 NTLH
3. OBEDEÇA AO QUE JESUS LHE DIZ PARA FAZER. V. 4.
• “Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes
para a pesca.
• Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos; mas,
sobre tua palavra, lançarei as redes”.
• Siga as instruções de Jesus, mesmo que não faz sentido.
4. SIGA A JESUS. V. 11
• "E, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram”.
• A obra de Deus feita do jeito de Deus não faltará o seu fornecimento.

• Você não vai ter sucesso “por sua própria força ou poder, mas pelo meu Espírito, diz
o Senhor". Zacarias 4:6
CONCLUSÃO:
• Muitos querem ter sucesso, mas querem fazer somente o que lhe dá na cabeça.
• Não querem obedecer a nada nem a ninguém.
• Se você quer viver uma vida de sucesso obedeça e siga a Cristo.

