Não Pare
Deus te vê! Mesmo na dificuldade, não pare!
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Lucas 5.1-11

1 Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de
Genesaré;
2 e viu dois barcos junto à praia do lago; mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as
redes.
3 Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia; e,
assentando-se, ensinava do barco as multidões.
4 Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar.
5 Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua
palavra lançarei as redes.
6 Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes.
7 Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e
encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
8 Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque
sou pecador.
9 Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros,
10 bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não
temas; doravante serás pescador de homens.
11 E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
INTRODUÇÃO
Iniciamos hoje a série: NÃO PARE! Minha preocupação é que vivemos dias difíceis sem muitas
promessas de esperança. O que nos leva a ir descendo cada vez mais até ao ponto de viver nossos
dias em desânimo, um marasmo que vai nos matando. Como está o seu ânimo?! A ideia é que ao
longo desse mês a gente tenha nossa fé renovada e consiga ver a vida com os olhos de Deus. Romper
com a apatia e redescobrir o plano de Deus pra seu povo, a igreja, e o que isso tem a ver comigo!
Vamos caminhar? Vem com a gente!!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Vamos seguir a cena. Jesus está pregando junto ao mar e uma multidão de pessoas se aproximam
para ouvir a Palavra de Deus. Mas eram tantas pessoas, que acabam espremendo Jesus. Ele vê dois
barcos cujos pescadores tinham descido e lavavam suas redes, preparando o material para a
próxima pescaria, no dia seguinte.
Jesus entra em um dos barcos, que, por acaso, era de Simão Pedro, e pede que afastem o barco um
pouco da areia para que ele o use como uma espécie de palco para, de lá, ensinar a multidão sem o
perigo de ser espremido.
De repente Jesus termina seu ensino e se vira para Simão com um pedido inesperado. Na NVT Jesus
diz: “Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar”. Então a verdade sobre
aqueles homens é revelada. Estavam na praia lavando as redes. Quem passasse por ali não
desconfiaria. Pensaria que era um dia de trabalho comum. Mas no vs5. Pedro, diante do pedido de

Jesus, responde que haviam trabalhado a noite toda sem pegar nada. O que passava no coração
deles? Imaginem, em meio a sua frustração e dor, sentindo-se incapaz no que eram especialistas, e
Jesus e sua multidão resolvem fazer do seu local de trabalho (e de derrota) um santuário, onde Deus
se faz presente fala aos corações. Você está atentos ao que Deus está dizendo?! ELE TE VÊ!!
Muitas vezes Deus tem que nos levarao lugar onde as coisas ficam claras. Onde a derrota é
decretada e não há mais esperança! A pergunta de Jesus leva Pedro a declarar diante de toda a
multidão o que aconteceu. Como haviam sido derrotados. Mas é justo neste ponto em que vivemos as
grandes viradas em nossas vidas. Quando esse mundo e suas promessas são desmascaradas. Quando
os nossos ídolos, que prometem tanto, são expostos a sua mentira. Que derrotas precisam ser
expostas em sua vida? Declare-as diante de Deus.
Era exatamente o que precisavam para sair de sua apatia e estagnação e voltar ao mar, renovados
em Deus. Mesmo que ainda com dúvidas. Como está sua vida? Vamos ouvir o que Deus tem pra nos
dizer e seguir em frente? Mas, agora, debaixo de sua direção: “5 Simão respondeu: “Mestre,
trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o senhor quem nos pede, vou
lançar as redes novamente”.6Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se
rasgar”
O QUE O TEXTO DIZ PRA NÓS HOJE
Deus te vê! Mesmo na dificuldade, não pare! Quem diria que Deus se importaria com um bando de
pescadores e sua condição. A espiritualidade cristã nos leva a realidade de que Deus se importa com
TUDO que vivemos. Mesmo em meio as dificuldades, parar não deve ser uma opção quando sabemos
que Deus se importa! Mas precisamos nos render! Alguns planos precisam ser abandonados. Não
porque as coisas não deram certo que devemos desistir de tudo. O que precisamos fazer realmente é
ouvir Jesus.
A melhor hora para se pescar é a noite. Por isso, a resposta de Pedro tem grande peso. Imaginem
que especialistas, trabalhando na hora certa, não conseguiram nada, seria inútil tentar a partir do
pedido e orientação de um carpinteiro. Não tinha lógica! Mas a obediência de Pedro diante de Jesus
nos ensina que não podemos desconsiderar a palavra de Jesus seja qual for o assunto. Mesmo que
consideremos que temos muito conhecimento na área. Mesmo que parar pareça o lógico a se fazer.
A obediência traz resultados.

CONCLUSÃO
Em meio as muitas lutas acabamos nos esgotando. De tão desanimados, vamos abandonando tudo
em nossa vida. Até chegar ao ponto de abandonar a caminhada com Deus e esfriar na fé. Desistimos
da única coisa que pode nos dar vida verdadeira! Pedro e seus companheiros vivem momentos
assim. Jesus vem até eles e os chama a continuar. Essa mesma voz nos chama hoje a não parar.
Levante-se e venha caminhar com Cristo. Renove suas forças em Deus! E o resultado para Pedro é
uma pesca anormal! Maior que a capacidade deles de aproveitarem. Precisam chamar outros barcos
e compartilhar o que estão vivendo. Mas só porque Pedro obedeceu e não parou. Agora é a sua vez.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não deixe que a dificuldade guie sua vida.
Que seja a voz do nosso salvador a dirigir sua vida. Vamos começar de novo! Deixe que Jesus guie
seus passos dessa vez. Seja radical em ser obediente. Você vai viver sua virada!
DESAFIO

Não pare! Em que áreas da sua vida as dificuldades te pararam? Separe tempo com Deus e
recomece a caminhada. Pense em áreas como espiritualidade pessoal, Igreja, família, atividade
física, profissão, etc.

