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TEMA: Enfrentando e Vencendo o Fracasso (Parte 2) 
(Por Rick Warren) 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Abril 2010 - 02 
 
 

NOTA: Facilitador, procuramos iniciar sempre o encontro utilizando perguntas. Aproveite esse primeiro 
momento, deixe que algumas pessoas falem. Ouça com atenção a fala do irmão, sem deixar que se alongue. 

 Iniciar o encontro com perguntas deixam as pessoas mais próximas, fazendo com que se sintam 
parte da reunião e não somente ouvintes. Provoque sempre a participação dos irmãos no decorrer da 

reunião, respeitando os tímidos e dando algum limite aos que falam um pouco mais. 
A discussão, fora de assuntos polêmicos, é muito sadia e traz crescimento para o grupo. 

 
1. COMUNHÃO (10 minutos) 

O fracasso é um grande mestre! Você concorda com essa afirmação? Por que? 
 

2. DISCIPULADO (35 minutos) 
 
No mês passado tratamos de algumas causas mais comuns para o fracasso. Hoje iremos considerar quatro 
passos para recomeçar quando experimentamos o fracasso.   

1. Aceitar a responsabilidade pelo seu próprio fracasso.  Se você cometeu um erro, admita! Bem-vindo à 
raça humana! Não culpe outras pessoas. Os perdedores amam culpar a falta de sorte, a economia, o seu 
chefe, o seu cônjuge e até mesmo Deus por seus infortúnios. Os vencedores, porém, jamais acusam os 
outros, nem se desculpam a si mesmos quando falham. Em 1974, após uma série de vitórias em 88 jogos, a 
equipe de basquetebol da UCLA perdeu para o Notre Dame uma partida na qual vinham mantendo 11 pontos 
de vantagem. As manchetes dos jornais do dia seguinte estampavam o seguinte: “O treinador Wooden 
declara: ‘Culpem a mim!’” Wooden foi um vencedor.   

2. Reconhecer os benefícios do fracasso. Podemos aprender muito com o fracasso. Ele nos mostra o que não 
funciona. Thomas Edison disse: “Não o chame de fracasso, mas de instrução!” Ele nos obriga a ser mais 
criativos. Leva a buscar novas maneiras de realizar um trabalho. Impede a arrogância e o egoísmo. Se tudo o 
que fizéssemos se transformasse em sucesso estrondoso, ninguém aguentaria viver conosco! O fracasso nos 
leva a reavaliar o que é importante na vida. É uma das formas pelas quais Deus nos leva a refletir sobre a 
direção em que está indo nossa vida. Provérbios 20.30 diz: “Ás vezes, é necessária uma situação dolorosa 
para fazer-nos mudar nossos rumos.” 

3. Pedir a Deus sabedoria para compreender a causa. Por que eu falhei? Existe alguma razão que talvez me 
tenha levado à predisposição para o fracasso? Existem motivos inconscientes. Às vezes sabotamos nossos 
próprios esforços, pelas seguintes razões:  

 Medo do sucesso. Sucesso pode significar ter que lidar com mais responsabilidade do que estamos 
dispostos a assumir. 

 Culpa. Se sentir que não merece ser bem-sucedido, pode estar se predispondo ao fracasso. 
 Ressentimento. Alguns fracassam para se vingar dos que os pressionam a ser bem-sucedidos. 

Se buscarmos, Deus proverá a sabedoria que necessitamos para adquirir discernimento valioso através 
do fracasso. Tiago 1.5 promete: “Se você carece de sabedoria, peça-a a Deus, que a dá generosamente a todos...”.  
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4. Esqueça o passado e concentre sua atenção no futuro. O passado deve permanecer no passado. Ele não 
pode ser alterado. É como a água que já passou por baixo da ponte: você não pode fazer que ela volte para 
trás. Sendo assim, o melhor a fazer é deixar de se preocupar com o passado e seguir em frente.  

Compreendendo a dor do fracasso e a futilidade de tentar desfazer o que foi feito no passado, o apóstolo 
Paulo escreveu: “Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, 
prossigo para o alvo.” (Filipenses 3.13-14).  

 
Questões Para Reflexão ou Discussão: 
Depois de falhar, você é capaz de deixar que a experiência fique no passado, recusando-se a permanecer nele e 
voltando sua atenção para assuntos que ainda pode influenciar no presente?   
Provérbios 28.13 diz: “Aquele que se recusa a admitir os  seus erros jamais poderá ter sucesso. Porém, se 
confessá-los e abandoná-los terá uma nova chance.”  Invista os próximos minutos orando ao Senhor pedindo a Ele 
uma nova chance. Que o medo do fracasso não o impeça de conseguir êxito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento de Oração:

Uma sugestão para o seu momento de oração é 
colocar o nome de cada participante presente no 
verso do cartão de leitura bíblica e cada membro 
se compromete a orar pela pessoa que está no 

seu cartão durante toda a semana. 

Isso gera comunhão e um sentimento agradável 
de saber que durante toda semana alguém está 
orando por você. Toda semana faz um novo 
sorteio e revela‐se por quem cada um orou. 

Deus o abençoe! 

SUGESTÃO: 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Enfrentando e Vencendo o Fracasso 

(Parte 2) 
Abril 2010 

 
Quarta – Filipenses 3:12-21 
Quinta – Apocalipse 2:1-7 
Sexta – Apocalipse 2:8-11 
Sábado – Apocalipse 2:17 
Domingo –  Apocalipse 2: 26-28 
Segunda – Apocalipse 3:5-13 
Terça – Apocalipse 3:19-22 
 

"Em todas as minhas 
perplexidades e 
 angústias a Bíblia 
nunca deixou de me 
fornecer luz e vigor." 
(Robert E. Lee)  
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