
A PESCA MARAVILHOSA 

 

Lucas 5.1-11 

E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de 

Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré; 

E viu estar dois barcos junto à praia do lago; e os pescadores, havendo 

descido deles, estavam lavando as redes. 

E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o 

afastasse um pouco da terra; e, assentando-se, ensinava do barco a 

multidão. 

E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai 

as vossas redes para pescar. 

E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a 

noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. 

E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e 

rompia-se-lhes a rede. 

E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para 

que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de 

maneira tal que quase iam a pique. 

E vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: 

Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. 

Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele 

estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. 

E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que 

eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas; de 

agora em diante serás pescador de homens. 

E, levando os barcos para terra, deixaram tudo, e o seguiram. 

 

 

 

 

 



Todos fomos chamados com um propósito: Pregar a palavra de Deus! 

Só que alguns se abstêm desse chamado. Se recusam a aceitar que Deus 

tem um chamado universal para todos. No evangelho de Marcos 16.15 diz: 

“Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. O ide não é 

especifico a uma classe de pessoas, como pastores, missionários, lideres 

etc. É para todos que foram alcançados pela graça de Deus através de uma 

pregação, um testemunho, um convite para uma célula, etc.  

O fato é que nós fomos alcançados para que também pudéssemos alcançar 

mais pessoas para o seu reino.  

E a forma como o Senhor Jesus colocou a pronuncia, denota uma ordem, e 

não um pedido. Então o Senhor nos ordena: “Ide pregar”. 

 

Mas o texto que lemos conta o princípio do chamado de homens, que 

outrora eram simplórios, para se tornarem homens influenciadores capazes 

de arrastar multidões com o poder da palavra. 

Atentando para o texto, percebemos alguns passos importantes que 

devemos seguir para conseguirmos alcançar nossos objetivos em Cristo: 

 

 

1. Se quisermos ganhar vidas temos que ser obedientes e 

ter discernimento  
Jesus apareceu e começou a pregar e vendo dois barcos, subiu em um deles 

e pediu para que afastassem o barco da praia.  

Imaginemos que somos donos de um barco, e de repente vem alguém entra 

no nosso barco e ainda manda que nos afastemos da praia.  

É bem razoável não dar ouvidos a estranhos, mas quando temos 

discernimento espiritual para distinguir a voz de Deus às vozes do mundo, 

dificilmente seremos enganados. 

Exemplo disso é o pai da fé Abraão quando foi chamado por Deus para sair 

do meio da sua parentela para um lugar que ainda iria mostrar. Abraão teve 

discernimento e obedeceu a voz de Deus. 

  



E depois de pregar, Jesus pede que Simão vá para o alto mar. E 

novamente Pedro obedece. 

 

 

2. Se quisermos ganhar vidas temos que ir ao mar alto 

(Lucas 5.4) 
Pedro estava na beira da praia quando Jesus pede para ir para o alto mar. O 

mar representa os campos brancos prontos para a colheita (Joao 4.35). 

Jesus apontando para o campo disse: “Erguei vossos olhos e vede os 

campos, pois já estão prontos para a colheita”.  

Muitas vezes queremos pescar, ganhar vidas, e as vezes até temos esse 

sentimento de forma verdadeira, mas queremos fazer a beira da praia. Em 

outras palavras, não queremos sair da posição de conforto para fazer aquilo 

que o Senhor nos ordenou.  

Que nos façamos ao mar alto, que saiamos de nossas casas para 

evangelizar, ganhar vidas, não nos contentar com as beiras de praia. Porque 

beira de praia só tem detritos.  

 

3. Se quisermos ganhar vidas temos que tomar posse da 

palavra liberada sobre nós 

Simão quando ouviu a palavra de Jesus que o mandara lançar suas redes, 

ainda questionou dizendo:” Mestre, havendo trabalho toda a noite, nada 

apanhamos” ... 

Quantas vezes achamos que nosso trabalho parece ser em vão. 

Evangelizamos, ganhamos, consolidamos, discipulamos, visitamos e 

fazemos célula, e as vezes não vemos o resultado esperado. Simão pescou a 

noite toda, era um pescador experiente, sabia sobre os segredos do mar. Ele 

tinha certeza que tinha feito de tudo eu estava ao seu alcance.  

Mas é justamente quando esgotamos as possibilidades humanas, no campo 

do possível, é que Deus começa a agir no campo do impossível.  

E Simão diz: “MAS, porque mandas, lançarei as redes” ... 

Se o Senhor já ordenou, lance as redes. Mesmo que já tenhas lançado 

outras vezes no mesmo lugar sem pegar peixe algum... 



Deus está falando com pessoas aqui sobre perseverança, não desistir, 

continuar orando por aquele ente querido, amigo ou vizinho que há tempos 

você tem tentado traze-lo pra Jesus. Não desista 

 

 

Conclusão 

Quem conhece de pesca sabe que toda vez que voltamos de uma pesca, 

sempre ficam algumas avarias nas redes que precisam ser consertadas. E 

era o que os discípulos estavam fazendo quando Jesus os encontrou.  

Nós, igreja do Senhor, somos uma grande rede de pesca, e cada pessoa é 

um elo dessa rede, portanto, todos nós precisamos estar unidos para que o 

propósito de Deus se cumpra nessa igreja, nas nossas famílias e nas nossas 

vidas.  

 

 

 

  


