Como Superar
o fracasso
“4 Tendo acabado de falar, disse a Simão: “Vá para onde as águas são mais fundas”, e a
todos: “Lancem as redes para a pesca”. 5 Simão respondeu: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as
redes”. 6 Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a
rasgar-se. 7 Então fez sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá
-lo; e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar.
8 Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: “Afasta-te de mim,
Senhor, porque sou um homem pecador!” Lucas 5.4-8

• A SUPERAÇÃO DO FRACASSO E DA BATALHA NA MENTE

Quando trabalhamos o tema SUPERAÇÃO e abordamos como superar o fracasso, constatamos que ele interfere nas nossas emoções e reações e além disso, tem influência sobre
a nossa mente e a forma como nos vemos. Esta é uma dupla superação: o fracasso em si
é o primeiro desafio que se estabelece em nosso coração e a batalha na nossa mente, o
segundo.

• JESUS APARECENDO NO NOSSO FRACASSO...

Lucas 5:1 nos diz que Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. O ensino sempre foi uma marca no
ministério de Jesus e neste dia não foi diferente. Em meio ao contexto de uma multidão ao
redor, mesmo assim Jesus se movia para cumprir um propósito do seu ministério: interferir
no fracasso na vida de Simão. Talvez buscando uma estratégia para melhor se posicionar e
ministrar a mais pessoas, Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediulhe que o afastasse um pouco da praia. O interessante aqui é que a Bíblia não relata qual foi
o ensino de Jesus, mas indiretamente destaca que ele se dirige a Simão, especificamente a
ele, o dono do barco, pois desejava tratar o seu sentimento de fracasso. 1° destaque: Jesus
sempre nos vê! Ele sabe o que vivemos no mais íntimo do nosso coração e deseja nos fazer
superar o fracasso e nos tornar “mais do que vencedores”.

• JESUS, MINISTRANDO CURA À NOSSA MENTE E CORAÇÃO...

Lucas 5:4 nos permite perceber que Jesus, tendo acabado de falar, convida Simão a encarar o seu fracasso e se posicionar diante dEle, ao dizer: “Vá para onde as águas são mais
profundas” e a todos: “Lancem as redes para a pesca”. O texto bíblico seguinte, Lucas 5.5,
também nos permite perceber que Jesus toca, cirurgicamente, no fracasso que estava no
coração de Simão, pois ele imediatamente declara: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira
e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes”.

Após reconhecer o seu fracasso publicamente, Simão escolhe obedecer a Jesus. Você consegue imaginar quantos conflitos se instalaram na mente e no coração desse homem,
visto que a experiência do fracasso ainda estava bem viva? Apesar dele ser um experiente
pescador e até ter argumentado com Jesus, decide obedecê-lo e fazer tudo conforme Ele
havia ordenado. 2° destaque: Jesus sempre vê os nossos fracassos e se aproxima, para nos
tratar e nos fazer “mais do que vencedores”. Antes deste encontro, uma pescaria normal.
Depois, uma experiência sobrenatural com Deus.

• AS BÊNÇÃOS DA OBEDIÊNCIA À JESUS...

Lucas 5:6 nos permite visualizar que, seguindo o exemplo de Simão, todos os demais pescadores também lançaram as redes e a consequência foi: “Quando o fizeram, pegaram
tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a
seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los; e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar”. Jesus tem muito mais
para nossas vidas, muito mais do que nós mesmos poderíamos obter com nossos esforços.
Além disso, podemos perceber, nesse texto, que quando Jesus identifica e remove o nosso
fracasso, Ele também alcança os que estão conosco naquele momento e a tantos outros,
que por estarem próximos a nós, também colherão e serão abençoados com as bênçãos
que Deus tem para todo aquele que é visitado, tratado e curado do fracasso.

• PARE, PENSE E DECIDA!

Simão, depois de toda esta experiência com Jesus, conseguiu se ver como um pecador
Lucas 5.8; como alguém que tanto precisa de Jesus. Este registro bíblico também nos evidencia que, em nosso dia a dia, o fracasso baterá à porta da nossa vida. No entanto, o amor
de Jesus por nós e Seu desejo em nos socorrer e revelar-se, desde que nos submetamos às
Suas palavras, nos dará oportunidade de sermos libertos do fracasso e das consequências
que ele gera em nossa mente e coração. Neste dia, PARE de achar que você nasceu para
ser um fracassado! PENSE no quanto Jesus o ama e que Ele, diariamente, está desejoso
de estar com você, socorrendo-o e fazendo-o mais do que um vencedor! Ele deseja ser o
Senhor, o Salvador e ser aquele que potencializará toda a sua vida, para que os propósitos
incríveis que tem para você, se manifestem poderosamente e levem multidões a conhecer,
seguir e experimentar o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Este é um tempo de decisão: O que você DECIDE?

