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Vá Mais Fundo 
 

Lucas 5:4 

 
Introdução: certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e uma multidão o 
comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Foi quando viu dois barcos 
deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, Ele entrou num dos 
barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse da praia, e do barco ensinava o 
povo. Depois que acabou de falar, disse a Simão: “Vá para onde as águas são mais fundas”, e a 
todos, “lancem as redes para a pesca” (Lc 5:4 NVI). Simão respondeu que eles haviam feito 
aquilo durante toda a noite e nada pegaram. Mas, mediante aquela palavra, eles lançariam 
novamente as redes. E quando assim fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes 
começaram a rasgar. Imediatamente, fizeram sinais para que o outro barco viesse socorrê-los. 
Ambos os barcos ficaram tão cheios ao ponto de começarem a afundar. 
 
Esse episódio, sobre vários aspectos, é extremamente ilustrativo. Porém, sobretudo, nesse 
estudo, vamos considerar que Pedro e seus companheiros pescadores passaram uma noite 
toda pescando sem pegar um único peixe. A partir desse ponto de vista, podemos afirmar que 
Pedro e seus amigos fracassaram na missão de pegar peixes, ou seja, a princípio, vemos uma 
história de insucesso. Porém, os pescadores receberam de Jesus a ordem de ir às águas mais 
profundas a fim de lançarem novamente as redes. E assim, uma noite inteira de tentativas 
frustradas, foi revertida numa espetacular pescaria matinal. 

 
Destacando a ordem dada aos pescadores de irem às águas mais fundas, nos faz perceber 
que, em muitos casos, nós temos uma boa direção, temos um bom projeto, mas ainda nos 
falta ser mais profundos. Portanto, quando estamos diante de situações que não estão nos 
dando os resultados que esperávamos, devemos ir mais fundo. Assim sendo, alguns aspectos 
devem ser levados em conta. 

 
1. Vencer a superficialidade – em primeiro lugar, só vai mais fundo aqueles que estão 

dispostos a vencer a superficialidade. Quando nos conformamos com a superfície das coisas 
deixaremos de provar o melhor delas. Perdemos boas oportunidades quando não alcançamos 
resultados imediatos e achamos que o assunto está esgotado. Muitas vezes, somos 
dominados por um falso sentimento de que já extraímos tudo de uma determinada situação, 
quando na verdade estamos sendo superficiais e pouco intensos nas nossas ações. 

 
2. Coragem para ir mais fundo – em segundo lugar, ir mais fundo exige coragem de nossa 

parte. Por trás da superficialidade de muitos, se esconde a falta de coragem de pagar um preço 
mais alto. Isso porque, só vai mais fundo aquele que tem coragem de correr riscos, de entrar 
em territórios desconhecidos. Ficar em águas rasas pode gerar uma segurança que a nossa 
alma almeja, porém os resultados que queremos não virão.  
 

3. Mostrar perseverança – em terceiro lugar, ir mais fundo também exige perseverança. Na 
maioria das vezes, as pessoas desistem das coisas quando estão muito perto de alcançá-las. Há 
uma história bem conhecida, de que certo homem nos Estados Unidos descobriu nas suas 
terras uma pequena jazida de ouro. Depois de um tempo extraindo o ouro, a jazida chegou ao 
final. Ele então começou a cavar mais fundo procurando encontrar mais ouro, porém não 
obteve sucesso. Devido às tentativas frustradas, este homem decidiu vender a sua 
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propriedade, julgando não haver mais o que extrair dela. Então, aceitou uma proposta que lhe 
fora feita pelas terras e foi morar na cidade.  
 
O tempo passou e esse homem foi surpreendido ao ler no jornal que a maior jazida de ouro 
da América havia sido encontrada nas terras que ele vendera. Entretanto, o que o deixou 
perplexo foi que o homem que comprou as suas terras declarou aos jornais que o ouro fora 
encontrado a apenas um metro abaixo do nível que já havia sido cavado. Ou seja, se ele 
tivesse cavado apenas mais um metro, teria encontrado a maior jazida de ouro dos Estados 
Unidos. Portanto, antes de desistir de alguma coisa, cave mais um metro, vá mais fundo!  

 
4. Reconhecer que é Deus que nos manda ir mais fundo – em quarto lugar, 

devemos reconhecer que Deus nos manda ir mais fundo. Foi Jesus que disse a Pedro para ir ao 
lugar onde as águas eram mais profundas. É lá que estão os tesouros de Deus e todos os que 
vencem a própria alma – que acreditam na Palavra do Senhor, que perseveram, que saem da 
superficialidade –, alcançarão os grandes resultados.  
 
No verso 6, a Bíblia diz que “fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes”. Portanto, 
faça isso, obedeça à ordem do Senhor, vá mais fundo, e veja os grandiosos resultados que 
Deus lhe concederá. 

 
 


