
Quem são as pessoas que ao chamarem o 
seu nome você logo para o que está fazendo 
para ouvir que elas têm para dizer? Quem são 
pessoas que o levariam a uma boa caminhada 
ou a dedicar um bom tempo para ouvi-las?

No evangelho de Lucas, capítulo 5, 
encontramos Jesus chamando os primeiros 
discípulos e o episódio da grande pescaria. Eu 
gostaria de chamar sua atenção para alguns 
fatos desta história e ao final de cada um, 
quero deixar uma pergunta para reflexão, que 
está relacionada com a maneira que damos 
ouvidos ou não para a Aquele que nos fala.

Fato 1: No versículo 1 nós encontramos 
uma grande multidão que seguia Jesus para 
ouvir os seus ensinamentos por onde quer 
que ele andasse, pessoas desejosas de 
aprender, curiosas para saber o que ele teria 
para dizer, dispostas a andar o quanto fosse 
necessário e investir tempo ouvindo suas 
palavras. Pergunta 1: Qual o seu nível de 
interesse em ouvir o que Deus tem para dizer 
em Sua Palavra?

Fato 2: Nos versículos 2-3, Jesus se dirige 
a Pedro, entra em seu barco, e pede que ele o 
afaste um pouco da praia para que pudesse se 
dirigir à multidão. Provavelmente Pedro 
estava já cansado após retornar de uma 
pescaria aparentemente frustrada, mas ainda 
assim ele prontamente ouve e atende ao 
pedido de Jesus.
Pergunta 2: Mesmo em seus dias mais 
cansativos, quão disposto você tem se 
mostrado em dedicar tempo para ouvir 
atentamente ao que o Senhor tem para te 
dizer, seja uma simples orientação, um pedido 
ou mesmo uma exortação?

Fato 3: Nos versículos 4 e 5, após 
terminar o seu tempo de ensino para a 
multidão, Jesus se dirige a Pedro, 
orientando-o a retomar sua pescaria. Mesmo 

sem entender muito bem, ou mesmo achando 
que não seria uma boa ideia, pois haviam 
acabado de voltar de uma pescaria sem 
sucesso, mesmo sendo um pescador 
experiente diante de um carpinteiro que 
provavelmente mal sabia o que era pescar, 
Pedro não apenas ouve atentamente o que 
ele diz, mas atende prontamente, deixando 
claro que o faria porque era Ele, Jesus, quem 
estava falando. Pergunta 3: Mesmo diante de 
“toda a sua experiência” que aponta para 
uma direção diferente, ou diante do que a 
maioria está dizendo ser o melhor, você está 
disposto a atentar e atender ao que as 
Escrituras dizem, mesmo que pareça 
“loucura”, improvável, oposto ao que a 
maioria diz ou não muito popular?

Os desdobramentos deste momento 
você pode ler nos versículos seguintes. 
Aqueles pescadores foram surpreendidos 
com uma grande quantidade de peixes em 
suas redes, como jamais haviam 
experimentado e ficaram perplexos diante do 
feito do Senhor.

Quando há disposição em nosso coração 
para ouvir o que o Senhor tem para nos 
ensinar, quando nos dispomos a dedicar o 
tempo necessário para ouvi-lo, independente 
do momento que estamos vivendo ou do 
nosso estado físico, e quando há prontidão 
para dar ouvidos a Ele, somos os maiores 
beneficiados, pois provamos do seu agir em 
nossos corações, situações e pessoas. Temos 
a grande bênção de conhecer mais dEle o 
provarmos da sua graça, direção e orientação 
para vivermos de maneira tal que seu nome 
seja exaltado!!
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Só porque és tu quem dizes!!


