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Do Fracasso ao Sucesso 
 

Lucas 5:5 
 

Introdução: um dos piores sentimentos que pode subir à nossa alma é o fracasso. Quando 
temos um objetivo qualquer e não alcançamos, ainda que não admitamos, um “saborzinho” 
ruim toma conta do nosso interior. Isso acontece porque o êxito é a meta natural do ser 
humano. A conquista eleva a autoestima, nos renova e fortalece. Porém, quando fracassamos 
somos assaltados pelo sentimento de que somos inferiores e incapazes.  

 
Lucas capítulo 5 narra um acontecimento tremendo protagonizado por Jesus. Pedro e seus 
amigos trabalharam durante uma noite inteira e não conseguiram apanhar peixe algum. O 
esforço de uma noite resultara em nada, mas pela manhã, foram desafiados a lançar 
novamente as redes e foram surpreendidos por uma pesca maravilhosa. O fracasso de uma 
noite fora substituído pelo sucesso da manhã.  

 
O salmista diz que “ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã” (Sl 30:5). 
Essa afirmação é tremenda, sobretudo porque aborda a transformação de uma situação. E por 
isso cremos que o nosso choro não será o ato final, pois os nossos fracassos serão 
transformados em grandes sucessos. Ainda que num primeiro momento “a nossa pescaria” 
pareça ter fracassado, sabemos que temos um Deus Poderoso que é capaz de transformar 
fracassos em sucessos e por isso pescaremos em abundância. 

 
O que fazer, então, quando estamos diante de um aparente fracasso, quando os resultados 
que almejávamos não são alcançados? Olhando para esse episódio vivido por Jesus e seus 
discípulos, encontramos pelo menos três coisas que devem ser buscadas por nós nesses 
momentos. 

 
1. Buscar orientação – em primeiro lugar, Pedro declara que eles haviam lançado a rede à noite 

toda. Isso quer dizer que o insucesso não foi resultante da falta de trabalho. Pelo contrário, 
eles trabalharam, se esforçaram, fizeram o que podiam, mas não alcançaram o objetivo da 
pescaria. Muitas vezes em nossa vida, estamos como aqueles homens. Trabalhamos duro, 
corremos atrás, mas os resultados não veem. Por que isso acontece? 

 
O Salmo 127:1, 3 nos dá a resposta. Ali o salmista diz que “se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que edificam ... inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer 
o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem” (Sl 127:1, 3). 
Esse texto nos ensina que a bênção de Deus é o diferencial na vida dos seus filhos. Entretanto, 
entendemos que a bênção começa a chegar quando recebemos e obedecemos às orientações 
de Deus. O trabalho desorientado daqueles pescadores não produziu durante a noite, mas 
Jesus lhes deu uma orientação que desatou a pesca.  

 
Portanto, para que possamos produzir em qualquer setor da vida, precisamos antes de tudo de 
uma orientação divina. Deus conhece todas as coisas, Ele entende de tudo, nada está oculto 
aos seus olhos. Ele sabe onde estão “os peixes” que você quer pescar. Por isso, debaixo da 
orientação do Espírito Santo, você será guiado ao êxito, e o fracasso que te envergonhou será 
transformado num estrondoso sucesso! 
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2. Buscar a sua Palavra – em segundo lugar, Pedro declara que lançaria novamente as redes 
sobre a Palavra de Jesus. Não podemos jamais nos esquecer de que o nosso Deus é um Deus 
de Palavra. Tudo o que Ele faz é por sua Palavra. O universo está firmado na sua Palavra. Ele 
criou os céus e a terra pela sua Palavra. A Palavra de Deus é poder. Tudo o que Ele fala 
acontece, nada pode impedir que a sua Palavra se cumpra. 

 
Assim sendo, para sermos bem sucedidos em nossa jornada, precisamos de uma Palavra para 
sustentar o projeto. Quando estamos firmados numa promessa de Deus, certamente não 
retrocederemos porque estamos convictos de que Ele é poderoso para cumprir o que 
prometeu. O mérito de Pedro está em ter dado crédito ao que Jesus havia falado. Ainda que 
não fosse lógico pescar naquela hora (quase meio-dia), Pedro ficou com a Palavra ao invés de 
se estribar no seu conhecimento de pescador.  

 
Portanto, devemos buscar uma Palavra de Deus. O Rhema do Senhor nos encherá de fé e 
conquistaremos os nossos objetivos, pois na Palavra está o poder que transforma situações, 
que muda as circunstâncias. Lembre-se da afirmação do Senhor Jesus: “passará céus e a terra, 
mas as minhas palavras jamais passarão” (Mt 24:35). 

 
3. Buscar o sobrenatural – em terceiro lugar, devemos romper em fé e invadir o impossível. 

Muitas vezes, nos tornamos prisioneiros da lógica. Queremos entender as situações e por isso 
não conquistamos. Os milagres de Deus não fazem parte da lógica da vida, daquilo que é 
ordinário. Pelo contrário, seus milagres fazem parte do extraordinário. Ou seja, é “extra 
ordinário”, vai além da ordem das coisas.  

 
A pesca daquela manhã estava além da compreensão e explicação humana. Quando Pedro se 
deparou com o milagre, ele se prostrou diante de Jesus porque percebeu que aquilo que 
acontecera não tinha lógica alguma (Lc 5:8). Por isso, temos que buscar o sobrenatural de 
Deus, aquilo que está além do natural, aquilo que ultrapassa a nossa capacidade, que extrapola 
o entendimento e entra no campo da capacidade divina. Dessa forma, os nossos fracassos se 
converterão em sucessos tremendos, e Deus receberá o louvor, pois constataremos que foi a 
sua mão que operou! 
 


