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Porque não conseguimos 
caminhar sobre as águas?

^ ´

Oceanos
(Ana Nóbrega)
-
-

Texto-base: Mt. 14:22-33

Não sei se você sabe nadar, mas certamente você
sabe que se der um passo para dentro da piscina,
você vai afundar, ainda mais se não souber nadar!
(Crianças, não tentem isso em casa...) A sensação
de se afogar é apavorante, por isso jamais entre na
piscina ou no mar sem a supervisão de um adulto!
As notícias ruins também podem nos amedrontar e
nos deixar inseguros e preocupados com relação ao
futuro. Às vezes, podemos ficar paralisados pelo
medo, e isso pode até nos fazer parar de olhar para
Jesus e caminhar em Sua direção! É claro que isso
nunca é uma boa ideia, porque longe de Jesus, nós
podemos afundar e... Ah! Isso está me lembrando
uma história...

Dia 6 - socorro, jesus!

Jesus caminha sobre as águas
(Soldadinhos de Deus)

Após realizar o milagre da multiplicação dos pães e
peixes, Jesus pediu aos seus discípulos que
entrassem num barco e atravessassem o mar da
Galileia. Os discípulos partiram e Jesus, após
despedir-se da multidão, subiu ao monte sozinho
para orar. No meio da noite, quando o barco
conduzido pelos discípulos já estava bem longe da
praia, um vento forte agitou as ondas e começou a
sacudir aquela pequena embarcação! Do alto do
monte, Jesus viu que seus amigos estavam em
apuros, e foi ao encontro deles. Como? Não, Jesus
não pegou uma lancha, um jet ski ou uma prancha
de surf para chegar até o barco! Afinal, Jesus não
era um homem comum... Ele era o Filho de Deus e
para Deus nada é impossível. Assim, desafiando as
leis da natureza, Jesus foi se aproximando do barco,
caminhando sobre as águas! Quando perceberam
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... que a maior onda já surfada
até hoje foi por um brasileiro? O
surfista brasileiro Rodrigo Koxa
bateu esse recorde em 2017,

depois de surfar uma onda de 24,38 metros de
altura. Será que o Rodrigo toparia andar sobre as
águas com Jesus em meio às ondas?

Jesus percebeu a confusão e disse: “Não tenham medo! Coragem, sou eu!” O que se passou pela cabeça de
Pedro nesse momento é um verdadeiro mistério... A Bíblia nos conta que Pedro desafiou Jesus: “Se é mesmo o
Senhor, então ordene que eu vá caminhando sobre as águas até você!” Que loucura! Talvez Pedro estivesse
maluco, talvez ele quisesse viver uma grande aventura ou quem sabe ele quisesse impressionar seus amigos. A
verdade é que Pedro sabia que, se aquele era de fato o Senhor, Ele tinha poder para fazer o impossível
acontecer! Jesus então disse a Pedro: “Venha!”. Empolgado, Pedro então colocou os pés para fora do barco,
pisou sobre a superfície das águas e começou andar! Olhando para Jesus, ele deu alguns passos e quando parecia
que nada poderia dar errado... Pedro olhou para baixo. “Meu Deus, o que eu estou fazendo? Andar sobre a água
é impossível!” Ele olhou ao seu redor e viu apenas o vento sacudindo as ondas. Ele se esqueceu de quem o havia
chamado e de quem o estava sustentando. Cheio de medo, ele começou a afundar e então viu Jesus. “Socorro,
Jesus!” – ele gritou. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e perguntou: “Porque você
duvidou? Onde está a sua fé?”. Pedro perdeu o foco. Ele tirou os olhos de Jesus deixou que as dificuldades o
apavorassem. As atuais circunstâncias podem nos deixar inseguros e com medo, mas precisamos lembrar que
Jesus está no controle. Salmos 46:1 diz: “Deus está sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição.” Quando
sentir medo, olhe para Jesus. Ele vai estender a Sua mão e puxar você para fora do mar agitado. Tenha fé! 🙏

uma figura vindo na direção deles sobre as águas,
os     discípulos ficaram apavorados! Eles acharam que Jesus 
fosse um fantasma, ficaram com muito medo e gritaram. Imediatamente,



Versículo para 
memorizar

Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês 
passarão por dificuldades, mas animem-se, pois eu venci o mundo. (João 16:33) 

Se você estivesse naquele barco junto com os discípulos e, de 
repente, você visse Jesus caminhando sobre as águas, o que você 

faria? Será que você teria coragem de pôr os pés para fora do barco 
e caminhar na direção de Jesus?

Pedro foi ousado ao sair do barco e começar a andar, mas quando
percebeu que o mar estava agitado, sentiu medo e começou a afundar!

Você também já sentiu medo ao passar por uma situação difícil?

Ao perceber que estava em apuros, Pedro pediu socorro ao Senhor Jesus.
O que você faz quando passa por dificuldades e sente medo?

O que o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje?
Você costuma conversar com Deus sobre as coisas que te deixam triste, preocupado
ou com medo? Creia, esta é a melhor coisa que você pode fazer: Jesus está sempre
de mãos estendidas para nos “pegar no colo” e acalmar o nosso coração em meio às
tempestades da vida. Vamos orar juntos? “Senhor Jesus, que nestes dias de
incerteza e dificuldade nós possamos colocar nossos olhos em Ti. Não permita que o
medo nos faça afundar e ainda que pareça muito difícil, ou até impossível, clamamos
pelo fim desta pandemia e pedimos por cura para aqueles que estão doentes.

Você prestou atenção na 
história? Então leia as 
perguntas e marque a 

resposta correta.

1. c  -2. b  -3. a

O que podemos fazer para manter o foco em Jesus quando passamos por
por situações que nos fazem sentir medo?

Essa é fácil: Qual era o nome do discípulo que andou 
sobre as águas com Jesus?
a. João                         b. Paulo                           c. Pedro

E agora... Por que o discípulo afundou?
a. Uma onda o desequilibrou!
b. Ele ficou com medo!
c. Ele tropeçou num peixe!

O que Jesus fez quando seu discípulo gritou por socorro?
a. Ele estendeu as mãos para ele!
b. Ele mandou um anjo para resgatá-lo!
c. Ele o ensinou a nadar!

Oramos também por todas as pessoas que, como Pedro diante das ondas, estão inseguras e com
medo. Que o Senhor as fortaleça e guarde do mal. Em nome de Jesus, amém.”


