
 

 

 

 Você já parou para observar que 

nenhum ser humano consegue uma 

ininterrupta série de vitórias?! Então, durante 

nossa vida nesta terra experimentamos 

reveses, derrotas, perdas e fracassos. A 

diferença está em permitir que essas situações 

nos deixem abatidos ou em darmos a volta por 

cima. Sabemos que é possível transformar as 

experiências negativas em aprendizagens para 

conseguir melhores resultados.  

Assim, hoje nós vamos conversar sobre: 

o que causa o fracasso?  

 

1) Quando há uma falha no 

relacionamento com Deus: muitos falham 

porque têm uma relação inadequada com 

Deus. Estão tão ocupados que se descuidam da 

oração, do estudo da Bíblia, do jejum e de 

buscar ao Senhor e Sua vontade. Outros 

falham ao ir contra o conselho divino.  

Em GF’s anteriores vimos que Jonas foi 

na direção oposta, quando Deus o chamou 

para pregar em Nínive. Muitos descobrem que 

seu problema começou com um fracasso em 

sua própria relação pessoal com Deus.  

Como está sua relação com Deus? Tens 

orado? Estudado a Palavra dEle? Tens seguido 

sua orientação?  

 

2) Quando não planejamos: quando 

não planejamos com antecedência estamos 

planejando o fracasso. Em Provérbios 27:12 

diz: “o prudente percebe o perigo e busca 

refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as 

consequências”. Tenha em mente que se você 

deixar de planejar, provavelmente estará 

planejando o seu fracasso. 

 

3) Quando deixamos o medo de 

fracassar tomar conta do nosso ser: o medo 

de fracassar pode de fato levar você ao 

fracasso. Em Provérbios 29:25 diz: “o temor 

do homem armará laços, mas o que confia no 

Senhor será posto em alto retiro”.  

 

 

A Bíblia contém muitos exemplos de 

grandes homens que, em algum ponto de suas 

vidas, falharam, mas não deixaram se abater:  

- Davi, homem segundo o coração de 

Deus, fracassou, mas arrependeu-se.  

- Jonas foi na direção oposta quando 

Deus o chamou para pregar em Nínive. Depois 

de arrependido pregou, e a cidade inteira se 

arrependeu.  

- Pedro negou a Jesus, porém, depois, se 

tornou um grande líder na igreja primitiva.  

Todos esses homens admitiram seus 

fracassos e humildemente se arrependeram 

perante Deus. Há uma verdade importante 

sobre fracasso que vale a pena ser lembrada: 

fracasso só é definitivo quando você 

permite que ele o seja. Tenha algo em mente: 

você jamais será um fracassado enquanto 

não desistir.  

 

Conclusão: pessoas bem-sucedidas 

sabem como transformar cada fracasso em 

uma lição de aprendizado. Há situações em 

que o fracasso nos paralisa impedindo-nos de 

prosseguir, fazendo-nos acreditar em mentiras 

sobre nós mesmos. Porém, saia hoje desse GF 

com a seguinte orientação: peça ao Espírito 

Santo de Deus que o ajude a vencer e enfrentar 

qualquer situação pela qual você esteja 

passando. 
 

              
           
 

   Semana de 24 à 30 de  

Setembro de 2018. 
                  

 

                                                                                                       

Enfrentando o fracasso 

Versículo da semana: 
“Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará; mas 

os ímpios tropeçarão no mal”.  

Provérbios 24:16 


