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Um plano melhor 
Quebra-gelo 

Pergunte:  você já viveu alguma situação em que se sentiu em 
que se sentiu altamente frustrado? Planos que não deram certo, 
decepções... Gostaria de compartilhar?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Lucas 5:1-11 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Em nossa finitude, não podemos esgotar os sentidos dos 
ensinamentos de Jesus. Por isso, gostaria de tentar não 
enclausurar a passagem lida, mas, junto com você, leitor, colocar 
algumas reflexões. 

 Após um sermão dirigido a multidões, Jesus convida seus 
companheiros frustrados com a pesca a uma nova tentativa. 
Qual o sentido que a pesca tem aqui? Na Galileia, a base da 
economia era, em parte, dependente dessa atividade. Jesus 
queria simplesmente resolver o problema econômico dos 
pescadores, afinal um dia de serviço perdido significava muito 
para a renda das famílias? Ou será que Jesus queria convencê-
los de seu poder, de seu controle sobre a natureza? 
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 Sempre me pergunto se o Senhor não queria, na verdade, 
transformar o sentido raso da vida daqueles homens, que se 
reduzia a suas atividades cotidianas, a seus próprios interesses. 
Será que Jesus não queria que eles fossem mais profundamente 
pescadores de homens? Será que Jesus não queria ampliar o 
sentido da vida daqueles homens, dizendo a eles que podiam 
fazer muito mais pela humanidade? Que podiam fazer mais do 
que pescar peixes, levando pessoas a experimentar uma nova 
vida? Não seria um plano melhor, mais elevado? 
  

Reflexão  

1. O que é frustração e como ela pode ser positiva para o ser 
humano?   

2. O que acontece com as pessoas que têm mas não toleram a 
frustração?   

3. Como Deus pode usar a frustração para ampliar o sentido da 
vida?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus que nos ajude a 
enxergar as oportunidades de planos novos e melhores que Ele 
tem pra nós.  

Tempo de Multiplicar 

 Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 

Tempo da Igreja 

 Informar a Agenda da Igreja. Você pode encontrar em 
pibsaoluis.org.br. 


