
www.cb.org.br | 34517200 | contato@cb.org.br | ZAP - 061-982406298  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 AVISOS 
Datas Eventos 

Novembro 
13/11 

22 a 24/11 
25 a 27/11 

 
Dezembro 

 
04/12 

 
 

 
Santa Ceia 
Conferência de LÍderes - SCT 
Encontro de Santidade 
 
 
 
Batismo 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Alimentando Rebanho 

TRANSFORMANDO O FRACASSO EM VITÓRIA 

Lucas 5:1-11 

E aconteceu que, apertando-o a multidão, para 
ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de 
Genesaré; E viu estar dois barcos junto à praia do 
lago; e os pescadores, havendo descido deles, 
estavam lavando as redes.  E, entrando num dos 
barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o 
afastasse um pouco da terra; e, assentando-se, 
ensinava do barco a multidão.  E, quando acabou 
de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai 
as vossas redes para pescar. E, respondendo 
Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda 
a noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, 
lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma 
grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a  
rede. E fizeram sinal  aos companheiros que 
estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. 
E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira 
tal que quase iam a pique. E vendo isto Simão 
Pedro,  prostrou-se   aos pés   de  Jesus,   dizendo:  
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Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem 
pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e 
de todos os que com ele estavam, por causa da 
pesca de peixe que haviam feito.  

E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos 
de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E 
disse Jesus a Simão: Não temas; de agora em 
diante serás pescador de homens. E, levando os 
barcos para terra, deixaram tudo, e o seguiram.  

Introdução: 

     Uma noite sem dormir; quantas tentativas, quantas 
redes lançadas, quantos esforços perdidos, quantas 
frustrações...assim foi a noite de Pedro e seus amigos 
de trabalho. Coisas semelhantes a esta já aconteceu 
um dia conosco: coisas que tentamos, trabalhamos, 
nos dedicamos, mais não conseguimos. O que é 
preciso para termos vitória? 
 
1 - A presença de Jesus. 
 
a) A presença de Jesus é fundamental para quem 
quer ter vitória, não há vitória real sem a presença de 
Jesus. 
 
b)    Jesus traz a existência aquilo que não existe. 
 
 

 
 
c)    Sua presença afasta toda possibilidade de 
fracasso. 

  
2 - É dando que se recebe: 
 
a) Primeira coisa que Jesus faz quando chega, é 

pedir o barco de Pedro. 
 

b) Mesmo triste, frustrado, Pedro entrega; 
 

c)     Não deixe que a frustração, desanimo, tristeza, o 
impeça de dar aquilo que Jesus te pede. 

  
2 - Obediência traz a benção: 
 
a) As circunstancia não pode tirar a sua fé; 

 
b) Sob a palavra de Jesus podemos lançar as redes; 
 
c) A palavra de Jesus é a garantia que precisamos 

para ter sucesso. 
  
Conclusão: 
 
      Nunca desista, nunca pare de lutar, podemos 
vencer. A história de Pedro nos mostra que Jesus pode 
mudar nossa vida, permita que Jesus entre em seu 
barco e você verá a mudança, não tente mais sozinho, 
não var pelas próprias força, precisamos de Jesus, sem 
Ele nada podemos fazer. 
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