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“Lucas 5: 4 Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao Largo e lançai as vossas redes para pescar.5 Ao que disse 
Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, mas, sobre tua palavra lançarei as redes. 6 Feito isto, 
apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. 7Acenaram então aos companheiros que 
estavam no outro barco, para virem ajuda-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam 
a pique. 

Que riqueza hoje Deus tem para a sua Vida... Pense comigo, quantas coisas você já fez na sua vida e deu errado?
E já percebeu que quando tentamos fazer algo e não da certo, ficamos mais cansados do que se tivesse dado certo? Parece que a 
força do fracasso multiplica. Misericórdia!
O problema é que somos enganados por um falso “evangelho e/ou Cristianismo” que diz que se deu errado não é de Deus... 
Quantas vezes um bebe tenta andar e não da certo? Quantas vezes caem? Mais a insistência, o fazer de novo, o fazer novamente 
vai superando o fracasso. Tem coisas que não deram certo, não teve êxito porque simplesmente não era o tempo e hora certa... 
não era o melhor, porém agora vai ser o tempo e hora certa e vai ser mais abundante. Vamos fazer Novamente!!!

Este texto está muito rico de detalhes, que tem verdadeiras profecias para a sua Vida.  Jesus começou o ministério e foi a 
beira do mar ensinar... “Lucas 5:1 Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto 
ao lago de Genezaré; 2 e viu dois barcos junto a praia do lago; mas os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as 
redes” Jesus viu o seu Barco!!! Vazio...  Pedro Tiago João, estavam Lavando as redes... Colocando um ponto final naquela 
jornada... Estavam desistidos, cansados e fadigados. 3 Entrando ele num dos barcos, que era de Simão. Pediu-lhe que o 
afastasse um pouco da terra; e, sentando-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. Primeiro escutou Jesus, esperou ele acabar de Falar!  Para termos êxito, 
sucesso, precisamos esperar Jesus falar TUDO! Não posso escutar apenas metade de uma palavra, metade de um principio, e ai 
querer ter sucesso! Escute Jesus...
Quando Jesus acabou de Falar disse: FAZA-TE AO LARGO, E LANÇAI AS VOSSAS REDES PARA PESCAR! Vamos fazer 
novamente... Vamos ao lugar da frustração, do desanimo, do fracasso! Vamos la onde você foi e não deu certo... Vamos repetir... 

 “lançai as vossas redes”... é com sua rede irmão e irmã! É com sua habilidade é com sua força... ou o restinho que sobrou desta 
força. Não posso pescar com a rede do meu irmão! Isto não é justo. Deus quer fazer o Milagre e com sua rede, com sua 
habilidade! Em cima de sua frustração Deus faz um Milagre espantoso! Tem pescarias tão frustrantes que decidimos nunca mais 
pescar... Olha a resposta de Simão: 5 Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, 
Trabalhamos muito e nada, tentamos de tudo e nada... Não pegamos nadinha de nada... Muitas tentativas frustradas naquela noite. 

Pedro deu seu argumento mais logo em seguida e no mesmo versículo disse: mas, sobre tua palavra lançarei as redes. 
Não ficou apenas choramingando, reclamando, reagiu a palavra de Jesus! Pare de so reclamar e Faça de Novo!

A Pergunta hoje é Simples... O que você fez na sua vida que não deu certo, que não teve êxito, que só foi frustração? Faça 
Novamente! Vamos ao Largo! Vamos recuperar o tempo perdido! Vamos NOVAMENTE!
Quem Sabe deu errado em sua família, e você já esta lavando as redes... Nada se resolve, nada se ajusta, você já tentou de 
tudo, já orou, jejuou. Conversou e nada... Está querendo por um ponto final... JESUS TE DIZ, VAMOS AO LARGO, VAMOS 
DE NOVO... Quem sabe o seu casamento está em um “ balaio de gato”, só gritaria, você já investiu muito e não teve retorno... 
esta desistido de seu casamento... já lavando as redes, está empurrando com a barriga, esperando o momento certo para dar um 
ponto final... VAMOS AO LARGO... VAMOS FAZER DE NOVO... Jesus está dizendo... faça de novo filho,  faça novamente 
filha... Seu serviço nada se resolve, nada de aumento, nada de promoção... não sai da mesmice... Você  já tentou melhorar e nada, 
esta ai querendo chutar o balde... VAMOS AO LARGO... VAMOS NOVAMENTE!  Você já cansou dos mesmos problemas... 
Já fez de tudo com seus filhos... já ajudou e só toma é ingratidão,  você está querendo, ou melhor já até empacotou as redes, já até 
falou “eles que se virem”  VAMOS AO LARGO... VAMOS DE NOVO...  POIS AGORA JESUS ESTA INDO COM 
VOCÊ.  VOCÊ FOI SÓ, AGORA O MESSIAS VAI COM VOCÊ

Quando Pedro diz.: PESCAMOS A NOITE TODA... QUER DIZER: JÁ FIZEMOS TUDO QUE PODIA FAZER...
MESMO NÃO SENDO HORA APROPRIADA DE ACONTECER...DEUS FAZ O MILAGRE!
Quantas coisas você começou e parou? Curso... faculdade... concurso... habilitação... compra de carro, de casa, abrir uma 
empresa e tantas outras coisas. Deus está falando VAMOS AO LARGO, VAMOS FAZER DE NOVO! COLOQUE ESTE 
BARCO PARADO DE NOVO NA DIREÇÃO DO LARGO...  VAMOS FAZER NOVAMENTE MAIS AGORA  EU VOU 
JUNTO...  SABE O QUE ACONTECE QUANDO ELE JESUS ESTÁ JUNTO????  A FRUSTRAÇÃO SAI PARA DAR 
LUGAR PARA UM ASSOMBRO DE MILAGRE... 6 Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que 
as redes se rompiam.  UMA GRANDE QUANTIDADE... AS REDES NEM DERAM CONTA DO GRANDE MILAGRE 
7Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajuda-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos 
os barcos, de maneira tal que quase iam a pique.  Acene apenas quem é companheiro, deixa de ser tonto e tonta e para ede falar 
de sua vida para quem nem está ai com ela!  Deixa de ser bocão e ficar falando de seu sucesso a qualquer um... 


