
NÃO OLHE PARA O BARCO, OLHE PARA JESUS
 

Mateus 14. 23-33
 

  “ E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. - 
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas; porque o vento era contrário; -  Mas, à
quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. -  E os discípulos, vendo-
o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. -  Jesus,
porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. -  E respondeu-lhe Pedro, e
disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. -  E ele disse: Vem. E Pedro,
descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. -  Mas, sentindo o vento forte, teve
medo; e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! -  E logo Jesus, estendendo
a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? -  E, quando subiram para o
barco, acalmou o vento. -  Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo:
És verdadeiramente o Filho de Deus.”
 

(FAZER UM COMENTÁRIO SOBRE A ATITUDE DE PEDRO)

í    Essa atitude de Pedro muitas vezes é um reflexo de nossas atitudes.
í    Dizemos que cremos em Deus, mas muitas vezes agimos como se Deus não

tivesse poder nenhum sobre nossas vidas.
í    Vamos voltar  no  tempo e  imaginar  como nossas  ações,  nossa  fé  foram

modificadas pelo mundo, pela influência mundana.
í    Como será que os servos de Deus agiam quando não havia televisão? 
 

-         Com certeza havia uma grande diferença. 
-         Talvez liam bem mais a palavra de Deus, conversassem mais sobre as maravilhas

de Deus em suas vidas. 
-         Talvez houvesse mais tempo para orar, 
-         Talvez até mesmo a fé deles fosse maior que nossa fé hoje.
 

(Traçar um comentário do que a televisão faz hoje com todos, crianças, adolescentes, adultos, família
em geral)
 

í    Como será que os servos de Deus agiam quando não havia rádio?

 

-         Com certeza não sabiam o que acontecia no mundo. 

-         Com certeza os louvores eram mais de adoração, direcionados ao coração de Deus. Louvores que
faziam correr lágrimas de tanta intimidade com Deus. Louvores que falavam de uma verdadeira



comunhão com Deus. 

-         Outro viés da ausência do radio é que os cantores talvez visassem o verdadeiro louvor e não o
mercantilismo de hoje, o comércio desenfreado que se estabeleceu de que, o importante é vender e
ganhar mais e mais.

 

í    Como será que os servos de Deus agiam quando não havia telefone?

 

-         Talvez orassem com fé para aquele parente ou filho que estava longe de casa, na certeza de que
Deus estava dando a devida proteção.

-          Talvez quando alguém adoecesse, não se ligava para um médico, pois não havia o telefone
encurtando as distâncias, em vez disso, o servo de Deus colocava seu joelho no chão e intercedia
pela pessoa que estava doente, e clamava pela cura, porque cria que Deus podia agir.

-          Hoje quando alguém adoece, a primeira coisa que se faz é correr logo para um hospital. Mesmo
uma simples gripe já é motivo para pânico e lá vai um médico passar remédios e mais remédios.
Não é desmerecendo o conhecimento dos médicos que foram capacitados por Deus, mas é um
reflexo de que não se busca mais as maravilhas de Deus, a cura divina, os milagres de Deus.

-         Por que será que não resgatamos isso hoje? Será que Deus mudou ou fomos nós que mudamos
nossas atitudes em relação a Deus?

 

í    Pedro quando se desligou de Jesus naquele momento quando andava sobre as águas, o que
aconteceu? Afundou!

 

-         E assim tem acontecido com a igreja que o mundo tem envolvido com seus avanços, com suas
facilidades, com sua tecnologia, com seus prazeres momentâneos. E quando falamos igreja aqui, é o
próprio povo de Deus, não é a instituição denominacional.

-         O homem tem se desviado do olhar de Jesus e parece que está olhando somente para o barco. E
são muitos barcos que o homem tem direcionado seu olhar:

-         O barco da tecnologia; 

-         o barco da pornografia; 

-         o barco das drogas; 

-         o barco dos prazeres carnais; 

-         o barco do materialismo. 
-         São verdadeiros TITANICS que um dia vão afundar com todos seus  tripulantes.

 

í    Mas o que podemos fazer para não olharmos para o barco e somente para Jesus? Como
manter nosso olhar firme no Rei dos reis?

í    Em PRIMEIRO LUGAR devemos exercitar nossa fé, crendo que Deus é o Senhor de nossas
vidas e que tudo podemos naquele que nos fortalece.

í    Aquele parente que tanto oramos por ele, pelos olhos da fé temos que vê-lo resgatado,



lavado e remido pelo Sangue de Jesus.

í    Aquela doença que tanto pedimos a Deus pela cura, temos que vê-la longe, vencida e a
pessoa curada.

í    É pela fé que vencemos as barreiras, que derrubamos as montanhas e as muralhas que estão
à nossa frente. Lembre-se de que a ‘fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova
das coisas que se não vêem’.

í    Ouça o que a Bíblia diz em Hebreus 11. 3-11: “ Pela fé entendemos que os mundos pela
palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 

í     -  Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto,
ainda fala. 

í    -  Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o
trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. 

í    -  Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. 

í     -  Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para
salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da
justiça que é segundo a fé. 

í    -  Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por
herança; e saiu, sem saber para onde ia. 

í    -  Pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em
cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 

í    -  Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da
idade; porquanto teve por fiel aquele que lho tinha prometido.”

í    É pela fé servo de Deus. Se não fosse a fé no teu Deus Todo Poderoso, tu já terias perecido.

 

í    Sabe qual A SEGUNDA coisa que nos mantém afastados do barco e próximos de Jesus?

í    Termos nossa vida no Altar do Senhor. Mas o que é termos a vida no altar do Senhor?

 
-         É agirmos com honestidade em tudo que fizermos, você ouviu? Tudo! Nos mínimos detalhes de

sua vida. Até naquele troco de centavos que você recebe a mais. 

-         Ter a vida no altar do Senhor é termos complacência do semelhante, ajudar aqueles que
precisam, ajudar sem querer nada em troca, é sermos solidários com amor e não por fachada. 

-         Ter a vida no altar do Senhor é não andarmos nos misturando com as coisas do mundo, com essa
babilônia que está aí fora. Lembre-se que vivemos neste mundo, mas não fazemos parte dele.

-         Ter a vida no altar do Senhor é não murmurarmos, mas agradecermos a Deus por tudo. E aqui
está a pedra de tropeço para muitos, a murmuração. (comentário).

-         Lembra-se de Jó: em Jó 2. 9-10 temos: “  Então sua mulher lhe disse: Ainda reténs a tua
sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. -  Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas
tu; receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus



lábios.” (comentário sobre Jó)

 

í    Sabe qual a TERCEIRA COISA que nos mantém afastados do barco e próximos de Jesus?

-         Sermos homens e mulheres de oração.

-         Quanto tempo oramos a Deus?
-         Agradecemos por tudo?

-         Oramos pelos outros, ou somente por nossa parentela?

-         Oramos com humildade ou com soberba?

-         Lembra-se da oração do publicano e do fariseu? Lucas 18. 10-14 “  Dois homens subiram ao
templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. -  O fariseu, estando em pé, orava consigo
desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores,
injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. - Jejuo duas vezes na semana, e dou os
dízimos de tudo quanto possuo. -  O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador!
-  Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si
mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.”

-         Vamos ser humildes, com corações contritos e humildes, temerosos a Deus.
 

í    E esse é o QUARTO PONTO que nos mantém afastados do barco e próximos de Jesus:
humildade.

-         Devemos ser humildes, tratar a todos com igualdade, porque não somos nada, mas pó e
voltaremos ao pó. 

-         Seja humilde meu amigo, sua sabedoria, seu conhecimento, sua posição social, seu dinheiro, sua
mansão não significam nada para Deus. Nada, ouviu? Nada mesmo!Quando a morte vier lhe
buscar, você não levará nada da sua riqueza ou posição social ou sabedoria. Tudo virará pó e você
irá se encontrar com Deus e será julgado por ele, por tudo que você fez ou deixou de fazer.

í     Segure na mão de Jesus meu caro e você sentirá a firmeza do poder de Deus em
sua vida.

í     Quer vê o fim da sua causa? Segure na mão de Jesus, porque ele é o timoneiro do
seu barco e jamais vai deixa-lo afundar.

í     Quer vitória completa? Ela está em Jesus minha amiga. Você não tem saída,
porque sem Jesus, não só você, como seu barco tenderá a naufragar como o Titanic.

í     Segure firme na mão de Jesus, porque ele está voltando, vindo dos corredores do
infinito para buscar um povo que o ama e o busca sem cessar.

 

Que Deus te abençoe em nome de Jesus!
 


