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1. Encontro - Quebra-gelo:  
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

SUPERANDO O FRACASSO – 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 ajudá-lo; 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. 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Para superar o fracasso – não desista do projeto que Deus tem para você 

 O que você consegue aprender com essa história e como você entende que deve aplica-la em sua vida? 
 

2. Leia os dois textos abaixo de Romanos 8.37 e 2 Coríntios 2.14 

 Como você acha que dá para conciliar esses dois textos com a afirmação de que passamos por 
momentos de fracassos? 

o Romanos 8.37 – “Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio dAquele 
que nos amou” 

o 2 Coríntios 2.14a – “Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo...” 
 

3. Muitas vezes o sucesso está apenas um pouco mais à frente de você. 
Muitas vezes é nos segundos finais que se ganha uma disputa. Então continue! Se você não foi bem-
sucedido da primeira vez que tentou, você é uma pessoa normal! O preço da desistência pode ser muito 
maior que o preço da sua perseverança. Todos nós teremos fracassos, mas não precisamos nos tornar 
fracassados. Pessoas bem-sucedidas aprendem a transformar cada derrota em uma experiência de 
aprendizado.  

 Como você lida com o seu fracasso e como consegue tirar lições para a sua vida? 
 

4. Jesus, no verso 10, disse a Pedro que ele seria “Pescador de Homens” 
Pedro, apesar de suas limitações, aceitou o projeto proposto por Jesus para a sua vida. Seu projeto de 
vida, dado por sua família e pelas condições possíveis, era ser pescador. No entanto, Jesus tinha mais 
para ele. 

 Qual tem sido o seu papel em relação a essa missão?  

 Quais as ações que você e seu Pequeno Grupo podem melhorar ou realizar para cumprir a missão que 
Jesus nos passou? 
 

 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


