
desejado não chegava, um ente querido não se 
rendia a Cristo, o resultado do vestibular não era 
favorável, e por aí vai...

Se, por um lado, desconsiderar o esforço 
humano é extremamente perigoso para a sua 
teologia, e consequentemente, para a pratica 
dela, ignore a soberania de Deus, e se verá no 
fundo de um poço, onde nenhuma das suas 
articulações mentais serão su�cientes para te 
trazer consolo.

Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou 
estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de 
estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama 
pelo nome; por ser ele grande em força e forte 
em poder, nem uma só vem a faltar. Por que, pois, 
dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está 
encoberto ao SENHOR, e o meu direito passa 
despercebido ao meu Deus? Não sabes, não 
ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador 
dos �ns da terra, nem se cansa, nem se fatiga? 
Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 
Isaias 40.26-28
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Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para 
onde as águas são mais fundas", e a todos: "Lancem 
as redes para a pesca”. Simão respondeu: "Mestre, 
esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. 
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou 
lançar as redes”. Lucas 5.4,5

Ainda que sob a ótica de um experiente 
pescador o imperativo de Jesus não aparentasse 
uma lógica razoável, Pedro humildemente seguiu 
sua instrução. O conselho de um carpinteiro sobre a 
pesca certamente lhe parecia ilógico, incerto e 
improvável.

Em nenhum momento nos é apresentado uma 
inação por parte de Pedro e seus companheiros 
quanto à pesca. Sendo assim, a ausência da 
recompensa nem sempre é sinônimo de inação. 
Houve diligência e conhecimento aplicado.

O grande dilema desse episódio é que nem 
sempre esforço diligente resulta em pesca 
bem-sucedida. E isso não é errado. Apenas não é 
agenda de Deus, que, por caminhos à nós 
desconhecidos, nos guia. A inescrutabilidade de 
Deus certamente é uma das causas das nossas 
maiores crises espirituais, como bem disse Martyn 
Lloyd Jones.

Certamente voce já se deparou com questões 
em que aquilo que lhe cabia fazer estava sendo 
feito, entretanto, não havia o resultado esperado. A 
oportunidade de emprego não vinha, o �lho 
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