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A família da rede
A história da família da rede gira em torno de Jesus e sua poderosa palavra, como Senhor
sobre toda a criação. Ela aconteceu onde Jesus havia realizado muitos milagres – Mateus 14.36
NVT. Ali era lugar de entrega e adoração – Salmos 43.4 NVI.
A vida da família da rede estava marcada naquele dia pela desistência – Lucas 5.2 NVI.
Mas, o que ela não sabia é que Jesus estava vendo o que acontecia – Lucas 5.1 NVT. A história
da família da rede mudou naquele dia – Lucas 5.3 NVT. Segundo a vontade de Jesus e no seu
tempo, Ele deu uma ordem direta para Simão – Lucas 5.4 NVT. Diante da ordem de Jesus o que
a família da rede fez: questionou o que um rabino, um mestre entendia de pesca ou confiou
naquele que ela ainda não conhecia?
Em Nazaré, cidade de Jesus faltava fé – Marcos 6.5,6ª NVT. As pessoas de Nazaré
ficaram desiludidos com Jesus e questionaram a sua identidade como profeta de Deus, como
Filho de Deus – Marcos 6.2,3 NVT. Em Genesaré Jesus teve uma colhida diferente – Marcos 6.55
NVT.
A família da rede é o retrato de muitas famílias hoje – Lucas 5.5ª ARA. Porém, a
ministração de Jesus produziu em Simão a confiança – Lucas 5.5b ARA. Naquele dia a Palavra se
tornou viva – Lucas 5.6 NVT. As redes lavadas e vazias se encheram de uma maneira
extraordinária – Lucas 5.7 NVT. Um grande milagre havia sido feito e a família da rede nunca
mais foi a mesma. O primeiro efeito na vida de Simão foi seu duplo reconhecimento – Lucas 5.8
NVT. Simão reconheceu que Jesus era o Senhor, e reconheceu quem ele era, um pecador. A rede
lavada, lançada e lotada causou naquelas famílias profunda admiração por quem estava naquele
barco, naquele dia – Lucas 5.9,10ª ARA. A palavra utilizada para pesca se tornou anos mais tarde
um grande testemunho sobre a pessoa de Jesus quando os cristãos foram perseguidos e
passaram a se identificar através do símbolo de um peixe. O nome para peixe e para pesca é
ichthus, usada pelos primeiros cristãos para declarar sua fé em Jesus.
Como a família da rede manifestou temor diante do Senhor, Jesus tinha uma palavra de
coragem para ela: não temer – Lucas 5.10b NVT. Por isso, quando a família se sentir perdida, se
sentir sem rumo e sem esperança, o Senhor estará lá, com a Sua autoridade e poder, dizendo o
que fazer – João 21.3-6 NVT. Jesus estava separando a família da rede para um propósito
especial no seu reino – Lucas 5.11 NVT. Porém, para cumprir o chamado de Jesus, a família da
rede precisa estar disposta a abrir mão, a largar as redes, o que significa passar a depender do
Senhor – Mateus 4.20 ARA Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
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