
Não deixe sua fé esfriar 
 

Introdução: Quando Jesus foi preso e levado para a cruz, Pedro, seu discípulo fraquejou e 
negou conhecê-lo, diante da pressão daquele momento. Isso o levou a afastar-se dos demais 
e esfriar na fé... 
 

Texto base: João 21:1-19 
Este texto conta algo que aconteceu com ele nesta fase de desânimo e que quase o 
destruiu. Vamos procurar hoje entender os passos errados que ele deu, para que não 
andemos pelo mesmo caminho... 
 
1) NUNCA DEVEMOS VOLTAR ATRÁS NO CHAMADO – “Disse-lhes Simão Pedro: Vou 
pescar...” (Jo 21:3)  
– Um dia o Senhor havia chamado o pescador Pedro para o ministério, dizendo que faria dele 
um “pescador de homens”. Ele deixando tudo, seguiu o Mestre. Agora, entretanto, ele estava 
dando passos na direção contrária, voltando àquilo que já não deveria mais fazer parte de sua 
vida... Toda vez que, desanimados, admitimos deixar os compromissos com Deus e voltar à 
velha rotina de quando não éramos convertidos, ainda que não estejamos pecado, tendemos 
a esfriar ainda mais - Lucas 5:8-11; Hebreus 10:38.  
 
Tem alguma coisa que te impede de se dedicar mais à Deus? 
 
2) NUNCA DEVEMOS IGNORAR QUE NOSSAS ATITUDES INFLUENCIAM OUTRAS 
PESSOAS 
 – “Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo.”  – Pedro não apenas tomou a 
decisão errada, como influenciou seus amigos a segui-lo para fora do propósito de Deus. Ele 
estava se tornando duplamente culpado... Precisamos ter a consciência de que fomos 
chamados para abençoar pessoas e estimular a fé dos nossos irmãos. Quando nossas 
atitudes levam outros a esfriarem ou a pecarem, deixamos de ser usados pelo Senhor para 
sermos usados por Satanás - Hebreus 10:24-25; Romanos 14:21.  
 
Você é um bom exemplo para as pessoas a sua volta?    
 
3) NUNCA DEVEMOS PERMITIR QUE A FRIEZA PREJUDIQUE A NOSSA VISÃO 
ESPIRITUAL  
– “Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia; todavia, os discípulos não 
reconheceram que era ele.” (Jo 21:4) – Uma das principais sequelas do esfriamento 
espiritual é a perda da sensibilidade. A pessoa deixa de reconhecer a presença do Senhor. 
Foi o que aconteceu, a princípio, com Pedro e seus amigos. Jesus estava ali para reconquistá-
los, mas eles não percebiam que era Ele! Estavam tão distraídos com a pescaria que quase 
perderam a oportunidade de serem impactados pelo Senhor - Atos 28:7. 
 
O que você está fazendo no seu dia a dia, agrada à Deus? 
 
4) NUNCA DEVEMOS NOS ESQUECER QUE A FRIEZA NOS LEVARÁ À ESCASSEZ  
–“Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: 
Não.” (Jo 21:5)  
– Na primeira vez que Jesus encontrou Pedro na praia, três anos antes, ele estava frustrado, 
pois havia trabalhado toda a noite e não conseguira pescar nenhum peixe. Agora, que ele 
decidira voltar à velha vida, novamente o Senhor o procura, e ele não tem nada nas mãos... 
A vida longe do propósito de Deus será sempre infrutífera. Não vale à pena! – Ageu 1:6-9. 
 
CONCLUSÃO – Jesus veio ao encontro de Pedro e seus amigos, para lhes dar uma segunda 
chance. Graças a Deus, eles a aproveitaram e voltaram ao propósito!  - Procure ver se algum 



dos participantes da célula está desanimado e, se houver alguém assim, ministre sobre sua 
vida e exorte-o a tomar posição e voltar para Deus o mais rápido possível. 
 


