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objetivos
•

DESTACAR A MATURIDADE DE JESUS DIANTE DO SUCESSO;

•

RESSALTAR O PODER DE DEUS, QUE TRANSFORMA SITUAÇÕES
ADVERSAS EM GRANDES LIÇÕES.

textos base: LUCAS 5. 5-6

desenvolvimento
Definitivamente, é impossível ser alvo da Graça de Deus sem ter a vida
totalmente mudada, e na nova vida cristã, amar a Jesus cada dia mais.
No texto que lemos, conhecido como a “pesca maravilhosa”, Jesus está no
início de seu ministério. Um momento de grande sucesso, onde acabara de ter
seu ministério aprovado diante de muitos pelo próprio Deus após o seu batismo.
Também tinha acabado de vencer as tentações do Diabo no deserto, e
passou a ser seguido por uma grande multidão disposta a ouvir seus conselhos.
Diante de todo sucesso aparente naquele momento, Jesus reúne seus
primeiros discípulos e nesse processo, alguns pontos nos chamam a atenção.
1) Maturidade para lidar com o sucesso:
Mesmo diante de um momento de sucesso, Jesus demonstra sensibilidade
e dignidade ao olhar aqueles pescadores passando por um momento de fracasso;
2) Capacidade pedagógica de transformar situações adversas
em grandes lições:
Vendo a situação dos discípulos, antes de ajuda-los, Jesus pede a Pedro
seu barco, e o utiliza para se afastar e falar com a multidão que se reunia na
margem. A atitude de Jesus é semelhante a que Deus teve com Abraão ao pedir
seu filho antes de abençoa-lo, e também a atitude do profeta Elias quando pede
para a viúva alimentar primeiro a ele com seus últimos suprimentos, antes de
abençoa-la.
A atitude revela um princípio ensinado pelo próprio Jesus, registrado nas
escrituras no livro de Atos 20.35. “Mais bem-aventurado é dar do que receber”.
3) Prosperidade do evangelho:
Fomos ministrados que a prosperidade vem da obediência, e isso fica
comprovado não só pelo fato de Pedro emprestar o barco para Jesus, mas
também, pelo fato de, após aquela grande pesca, aqueles homens deixarem suas
redes, seus barcos, todos os peixes, deixarem suas vidas, e se tornaram
discípulos e seguidores de Jesus, tendo suas vidas mudadas para sempre!
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PERGUNTA 01 – O que mais te chamou atenção nessa ministração?
PERGUNTA 02 – A respeito da maturidade de Jesus, mesmo diante do
sucesso, ele é sensível e percebe a necessidade daqueles que estão aflitos e
necessitados. Você, como cristão, já se viu tendo esse comportamento?
PERGUNTA 03 – Jesus usou aquela situação adversa dos pescadores para
dar propósito à vida deles e ensina-los. Você já viveu alguma situação onde
aprendeu com Deus mesmo diante de uma grande luta? Comente a respeito.
PERGUNTA 04 – O que você entende sobre o princípio contido no ensino
de Jesus registrado no livro de Atos 20.35 – “Melhor é dar do que receber”?
PERGUNTA 05 – Quando dizemos que “prosperidade é a obediência”, é
diferente de dizer que “prosperidade vem da obediência”. Para você, essa
diferença faz sentido?
PERGUNTA 06 – E quando a obediência literalmente conduzir você para
situações muitas vezes indesejadas e incompreendidas aos olhos humanos,
como visualizar a prosperidade?
AUXÍLIO.: Amado líder, veja o exemplo de Abraão em Gênesis 12. 1-5, que
foi obediente ao Senhor e saiu de sua terra seguindo para um lugar
desconhecido. A prosperidade é a obediência. A obediência é fruto da fé!

avisos
§

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Biblia?
o Acompanhe em breve os devocionais semanais em nosso canal.

§

CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MENIBRAC
o Faça sua inscrição.

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

