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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

 

QUEBRA-GELO  

Conte sobre um momento que você pagou um 

mico e ficou com muita vergonha. 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

Edificação: Transformando o fracasso em 

benção. Texto bíblico - Lucas 5:1-11 

 

1. Lidar com o fracasso é sempre muito difícil. Quando 
fracassamos nos sentimos frustrados e desanimados. 
Nossa auto estima vai lá embaixo. O fracasso tira 
nossas perspectivas e rouba nossas energias. Sabe 
aquela ocasião em que nada funciona, tudo dá errado 
e a gente não sabe o que fazer? Pedro vivia um 
momento assim naquela manhã, quando Jesus o 
encontra na praia do mar da Galiléia. (veja o v.5). 
"Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada". Já 
se sentiu assim? Tentou de tudo e nada deu certo? 
Todos nós estamos sujeitos a enfrentar o fracasso. Isso 
pode ocorrer na vida profissional, familiar, acadêmica, 
espiritual, e noutras áreas. Como lidar com o fracasso? 
No caso de Pedro, A intervenção de Jesus muda tudo. 
O fracasso da noite anterior se torna numa grande 
benção. Ele e seus amigos vão viver  a maior pescaria 
que já tinham experimentado e ainda melhor - a vida 
daquele homem foi transformada para sempre. De um 
pescador anônimo na palestina, ele se tornou o mais 
conhecido dos apóstolos até o dia de hoje. 
1.O fracasso se torna benção quando obedecemos a 
Deus (v.4-5). Depois daquela noite de frustração, 
Pedro e seus amigos estão cansados, desanimados, 
querendo ir pra casa e Jesus diz:"Joguem as redes para 
pescar". Poderiam argumentar: "Que é isso ? 
chegamos de lá agorinha, não é hora, hoje não tem 
peixe..."  Mas eles obedeceram e a benção veio. 
Pegaram tanto peixe que as redes e os barcos não 
comportavam.  
2. O fracasso se torna benção quando abre a porta 
para o milagre (v.6-7). Aquela situação difícil criou o  

 
cenário para a intervenção poderosa de Deus. Eles 
nunca tinham visto algo parecido antes e agora são 
impactados com o poder de Jesus em ação. Deus pode 
permitir que fracassemos para que o seu poder se 
manifeste na nossa vida. 
3. O fracasso pode nos revelar Deus de um modo 
diferente (v.8-9). A reação instantânea de Pedro foi de 
perplexidade e espanto. Ele e seus amigos ficaram 
maravilhados. Pedro diz; "Senhor, fique longe de mim 
- eu sou pecador." Aqueles homens conheciam um 
Deus distante, inacessível e agora ele está ali, bem na 
frente deles. Que manhã singular! 
4. O fracasso pode ser benção quando gera um 
compromisso (v.10-11). Jesus acalma o coração 
daqueles pescadores e eles percebem que aquilo não 
era um sonho, uma miragem, era tudo muito real. 
A frase de Jesus que muda a história desses 
pescadores é ; "de agora em diante... Eles conhecem 
um novo projeto de vida - seguir a Cristo. 
Imediatamente deixam a maior pescaria, os barcos, os 
negócios e vão atrás de Jesus. Agora tinham um novo 
rumo, novo propósito, um novo sentido para a vida. 
 
Questões para o compartilhamento: 

1. Você já viveu ou está vivendo uma situação de 
fracasso? 
2. E uma situação de fracasso que se tornou 
benção? Conte pra nós como foi. 
3. Para algumas pessoas Deus está no céu e muito 
distante das nossas questões do dia a dia. Qual é a 
sua visão de Deus e como é o seu relacionamento 
com ele? Como você o vê? 
4.  Pedro, Tiago e João tomaram o compromisso de 
seguir a Jesus e fizeram isso até o fim da vida. Como 
avalia o seu compromisso com Deus hoje? Por que? 

 
Oração 
Peça aos juniores que  apresentem  seus fracassos 
diante de Deus e clamem por sua  ajuda. Deus fica 
feliz quando pedimos sua ajuda,. 
 

 


