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Quais são os efeitos da presença de Jesus 
 
1) A presença de Jesus surpreende.  
No texto diz que os pescadores já estavam lavando as redes, pois não tinham conseguido pescar nenhum peixe durante a noite, mas 
Jesus manda que retornem ao mar. Na obediência a Palavra de Jesus foram surpreendidos e abençoados. Efésios 3:20. 
 
2) A presença de Jesus inspira o recomeço.  
Muitas vezes nos encontramos desanimados de lutar. Às vezes a batalha é tão grande que entramos nela com um grande  
sentimento de fracasso. No texto, os pescadores já estavam cansados de tantas tentativas e não conseguiram pescar nada, mas a 
ordem do Senhor Jesus os fez recomeçar. Lucas 5:5. 
 
3) A presença de Jesus produz benção em abundância. 
Por causa da presença do Senhor e a obediência a sua Palavra os pescadores foram abençoados. Lucas 5:5. 
  
4) A presença de Jesus abençoa as pessoas ao redor. 
A presença de Jesus nos abençoa e abençoa também quem está ao nosso redor. Quando o marido se converte abençoa a mulher, 
pois o marido é transformado se tornando em um homem melhor e vice versa.  Lucas 8:39. 
 
5) A presença de Jesus gera verdadeira consciência pessoal. 
Quando recebemos Jesus em nosso coração a consciência que temos é que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de 
Deus.  Romanos 7:24. 
  
6) A presença de Jesus inspira a entrega. 
Os pescadores renunciaram e entregaram suas vidas a Jesus. Lucas 5:11. 
 
Conclusão: Quando a presença de Jesus é real em nossas vidas, nem sempre podemos afirmar que vamos ser curados ou que 

vamos conquistar aquilo que almejamos, mas podemos dizer com certeza que durante a nossa luta estaremos sendo consolados e 

sustentados por Jesus.  
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Você tem experimentado respostas de suas orações? 
 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 

      5  

minutos 

 ESTUDO 

     45 

minutos 

Em todos os lugares onde Jesus estava sempre acontecia algo maravilhoso. Nem tudo que 
Jesus fez está registrado na Bíblia, pois foram tantas as maravilhas que não haveria papel 
suficiente para descrevê-las todas. O que foi registrado é para que provoque fé nas 

pessoas, pois a fé vem por ouvir a Palavra de Deus.  

Não deixe de convidar visitantes para sua célula 
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