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DIAMANTES – 14 FOCO NO PROPOSITO CERTO 

 

Responda: Diga uma referencia humana para sua vida   
 

Repetidas vezes na Bíblia, vemos Deus dar a seus filhos um foco, um sonho, uma ilustração para 

ajudar a tornar claras Suas promessas.   

 

Antes que uma promessa ou profecia se manifeste, você deve imaginá-la em sua mente.  Se você 

ve, você pode ficar com ela.  Se você vê a promessa, Deus fará isso se tornar uma realidade.  

 

Acreditar em algo é crucial, mas também preciso focar.  Pv 29:18 “Sem revelação, o povo 

perece”  Em outras palavras, sem enxergar o futuro, não há poder no presente. Quanto mais foco 

você tiver para a frente, mais poder terá para o presente.   

 

Deixe o foco certo se formar em sua mente com a promessa de Deus, e Ele começará a 

transformá-la em realidade.  

 

Você lembra do chamado de Pedro?  Pedro tinha trabalhado uma noite inteira, pescando,  e nada 

pegou. Jesus estava a pouco tempo de dizer a Pedro: Segue-me!  Mas se Jesus tivesse feito isto 

naquele fracasso de Pedro,  que foco, Pedro teria do seu Chamado? A Voz de Jesus foi: Farei de 

ti pescador de homens.  Mas qual seria a referencia? De redes vazias... De cansaço,  de 

frustração, de tentativas frustradas...Por isto Jesus os levou a pescar novamente,  PARA 

MUDAR A IMAGEM... PARA MUDAR O FOCO, A REFERENCIA! 

 

Jesus levou no lugar do fracasso, da frustração, no lugar da decepção e mudou aquela imagem! 

Toda vez que Pedro lembrava da voz dizendo: “Farei de ti pescador de homens”, Pedro lembrava 

de redes cheias, de sucesso, de alegria... um foco certo! Uma referencia certa em sua mente! 

Pedro em Atos 2:41 pregou e 3mil vidas se rendeu! CELULAS CHEIAS... IGREJAS CHEIAS... 

CASA CHEIA... CONTA BANCARIA CHEIA!  

 

Após a morte de Jesus, Pedro diz: “Vou pescar”...  Vou fazer o que eu fazia, vou voltar a ser 

quem eu era... No Evangelho de João 21, registra que naquela noite nada pegaram! Jesus então 

ressurreto vai naquela praia, Jesus mais uma vez visita o lugar da frustração!  

 

Aquilo que Jesus fez uma vez, pode fazer outra vez! O Milagre pode acontecer denovo! Pedro 

tinha perdido o foco. Jesus tinha tirado ele daquele  oficio, ele não era mais um pescador de 

peixes, e sim de Homens! Precisamos ter sucesso no foco certo! DEUS É CONTIGO, ELE VAI 

NA SUA PRAIA, PARA MANTER SEU FOCO CERTO! 

 


