
Retomando: No ultimo estudo, o nosso desafio foi o de refletir a respeito das lutas que tentam nos 
separar do amor de Deus e estipular um tempo de devocional diário a fim de nos aproximar mais 
de Deus. Você tem feito? Como tem sido?  

Estudo 53 – Debaixo da Palavra de Jesus 

➢ Resumo: Neste estudo de célula, aprenderemos o que a palavra de Deus nos orienta a 
respeito de quando passamos por dificuldades e já não sabemos mais como agir. Veremos as 
direções de Deus para a nossa vida.   

Texto: Lucas 5:1-6. 

Introdução: Você já deve ter ouvido a frase: “dar murro em ponta de faca”. Normalmente nós a 
usamos para nos referir à pessoas que fazem sempre as mesmas coisas, mas apenas se dão mal. É 
muito frustrante quando vemos que todo o nosso esforço empregado em algo que tínhamos certeza 
de que daria certo, ao final, não produziu os frutos desejados. Esta situação traz abatimento, 
desgaste emocional e ate físico, traz frustração e o receio de botar tudo a perder novamente.   
   

1)Você já se esforçou muito por algo e não teve nenhum resultado? 
Essa é, com certeza, uma situação muito ruim. Talvez um regime ou dieta no qual você apostou 
todas as suas fichas, se esforçou, enfrentou privações e tentações, mas que ao final não deu em 
nada. Situações assim nos trazem um verdadeiro desgaste e muitas vezes o nosso desejo é de nunca 
mais entrarmos em algo parecido novamente. Era mais ou menos dessa maneira que estavam se 
sentindo os homens da historia de Lucas. Eles haviam passado a noite toda pescando, se 
esforçando e, com certeza, dando o seu melhor para no final não ter nenhum resultado. Quem sabe 
esse também seja o seu sentimento em relação à alguém da sua família, pelo qual você tem lutado 
há muito tempo, quem sabe anos, contra um vício ou em favor da conversão. Ou mesmo uma 
situação financeira que já rendeu muitas tentativas na esperança de dar certo, de mudar de vida, 
mas sem resultado algum. Nos cansamos de lutar e trabalhar em prol de coisas que não nos 
dão o retorno que desejamos e esperamos. A verdade é que sem Jesus em nossa vida, essa 
será sempre a nossa realidade, uma realidade doída, frustrante. Mas como vemos no texto, 
Jesus mudou a história daqueles pescadores. Ele não somente reverteu a situação. Ele operou um 
milagre e fez muito mais do que aqueles homens esperavam. É exatamente isso que Jesus deseja 
fazer em sua vida. Ele deseja mudar a história do seu casamento, fazer um milagre para que 
seja maravilhoso, deseja fazer um milagre nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na 
sua saúde, na área onde você tem necessidade. Talvez você já tenha tentado de tudo e dado o seu 
melhor, mas sem resultados, mas hoje é dia de provar o que Jesus tem para a sua vida e desfrutar 
do milagre maravilhoso que Ele tem para você.  



  
2)Você sabe o que fazer para provar do milagre maravilhoso?  
Quantas vezes pensamos que sabemos de tudo, mas ao fim acabamos nos dando muito mal. 
Pensamos que nossa teoria é a melhor e que o que vale é o nosso esforço. Mas a verdade é que 
nada disso é suficiente se não temos uma palavra de Jesus em nossa vida. O texto de Lucas nos 
mostra algumas coisas que precisamos saber para provar do milagre maravilhoso em nossa vida.   

I – Jesus já sabe da sua dificuldade. Muitas pessoas pensam que Jesus está alheio às suas 
dificuldades ou que não se importa com elas. Que terrível engano. Jesus não só se preocupa como 
também sabe de tudo o que acontece conosco. Jesus já tinha visto aqueles homens na praia, 
lavando as suas redes depois de uma noite toda de pesca frustrante. Ele já viu o seu esforço, Ele 
conhece o seu sofrimento e está hoje vindo ao seu encontro. Ele deseja operar um milagre 
maravilhoso em sua vida.    

II – Ele sempre tem um plano. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele já sabe exatamente o 
que fazer. Enquanto para nós, muitas coisas não tem solução e nós já damos por encerrado, 
Jesus tem sempre um plano para nos ajudar. Mas ao contrário dos nossos planos falíveis, o 
plano de Jesus nunca falha, assim como não falhou com os pescadores.    

III – Refaça seu caminho, desta vez com base na palavra de Deus. Talvez, o que Jesus pedirá 
que você faça é exatamente aquilo que você já tem feito há muito tempo. Mas é importante saber 
que o que realmente faz a diferença não é a ação em si, mas sim, a palavra liberada de Jesus. 
Quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, nós precisamos estar preparados para 
refazer o nosso caminho, assim como os pescadores, pois essa é a oportunidade de provar de 
um maravilhoso milagre.  

   

Conclusão: O mais importante de tudo é termos uma palavra de Jesus, mais importante até do que 
ter um plano. Quando Jesus libera a Sua palavra em nossa vida, podemos ter a certeza de que o 
milagre maravilhoso vai chegar. O que precisamos é agir segundo a Sua ordem. Você deseja provar 
deste milagre em sua vida? Levante a mão, vamos orar.  

Desafio: Em que área da sua vida você não tem visto resultados e necessita de um maravilhoso 
milagre? Ore durante esta semana buscando uma palavra de direção de Jesus para esta situação e 
assim que você a ouvir, aja com base nela.  


