Não Pare
Há tempo pra tudo!
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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
Encerramos a série: NÃO PARE! O que aprendeu até aqui? O que Deus falou com você ao longo
desse mês? A vida trará seus desafios, muitas vezes a frustração baterá a sua porta, mas essa não é
toda a história da sua vida. Jesus quer ser o ponto de mudança da sua vida. Mas você está pronto
para segui-lo?!
Pare alguns segundos e pense no que hoje tem sido sua frustração? O que tem feito você parar?
Agora lembre de tudo que Deus fez na sua vida? Ele é maior que qualquer problema. Por isso Pedro
se PROSTROU! Jesus deu a ele uma nova direção na vida. Você consegue romper com a apatia?
Descobrir o plano de Deus pra você e se entregar?! Vamos caminhar? Vem com a gente!!
O QUE A BÍBLIA DIZ
A cena se repete! Jesus está pregando junto ao mar. Falando as multidões do barco de Simão
(Pedro). Os pescadores tinham encerrado seu trabalho e já lavavam suas redes. Foram derrotados!
Não pegaram NADA, mesmo tendo trabalhado a noite toda. Como está seu coração hoje? Que
frustrações tem crescido dentro de você? Pare agora e fale com Deus! O que fazer? O que você
esperara de Deus? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é o que Deus espera de você! Que
você obedeça, por mais que o que Deus fale ao seu coração não seja o seu plano ou pareça louco ou
ousado demais! O quanto é capaz de abandonar seu orgulho e obedecer?
Sucesso não é ter, mas ser...obediente a Deus. Obediência gera resultado. Nem sempre é o que
esperamos. Deus nos surpreende. Diante de tantos peixes, Simão sente a admiração se apoderar

dele. Não se sente digno! E se PROSTRA diante de Jesus. Não há mais o que fazer a não ser se
entregar a Deus. E Jesus acalma o coração de Pedro e diz para que não tema, Afinal de contas, não é
o medo o que tanto nos ameaça e nos desvia do Reino de Deus? Então Pedro tem sua vida mudada
ao deixar que Jesus o defina. Defina sua missão de vida. Defina seu futuro e seus ganhos. Você tem
coragem de deixar Jesus te definir? Quantas perguntas deixamos de fazer porque já sabemos a
resposta de Deus. E temos medo do que Deus fará com nossa vida!!
O QUE O TEXTO DIZ PRA NÓS HOJE
Há tempo para tudo! Lembro do meu assombro quando li em um livro, que comentava o texto de
Eclesiastes 3.1-8 (“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do
céu”), que saber que havia tempo para tudo era entender que há tempo de luta e dor. Mas também
que esse tempo não é para sempre. Ele tem seu fim decretado pela vontade do Deus que “faz todas
as coisas conforme o conselho da sua vontade” (Ef 1.11). Essas grandes verdades precisam se
encaixar na prática diária da nossa fé? O que significa pra você acreditar nessas coisas?
Pedro nos ensina que crer em Jesus dessa maneira significa reinterpretar todo o seu munda a partir
de Deus. Quem você é! O que você faz! Para onde vai! O que é urgente ou importante! O que é
preocupação legítima ou correr atrás do vento?! Renda-se a Jesus e vida novo caminho, nova vida!
CONCLUSÃO
Deus nos vê e nos manda voltar para o mar. Porque mesmo diante das frustrações dessa vida, há
tempo para tudo. Deus dará sempre a última palavra. Não é hora de parar. Esse cenário vai mudar!
Deixe que a voz de Jesus guie seus passos. Deixe que Ele redefina tudo em você. Enquanto
tentarmos estar no controle viveremos o altos e baixos de dias bons e ruins. Pescando alguns peixes
e outros dias, não pescando nada. Apesar de trabalharmos a noite toda. Você tem coragem? Então
deixe seus barcos e redes(seus projetos e ambições) de lado e siga a Jesus. Deixe que Ele direcione
sua vida TODA!
DESAFIO
Não são os problemas que definem sua vida, sim a voz de Jesus! O que Deus tem falado ao seu
coração e você insiste em ignorar? É tempo de largar tudo e segui-lo.

