
ESTUDO 13 
 
 

NÃO SALTE DO BARCO 
 
TEXTO: Mateus 14:22-33 
 
INTRODUÇÃO:  

• Este texto narra uma história bem familiar, e sempre nos atemos ao fato de Pedro ter 
andado sobre as águas e ter afundado. 

• Mas eu quero olhar esse passeio de Pedro sobre as águas por um outro ângulo. 
 
1. JESUS OS COLOCA NO BARCO 

• O verso 22 diz: “Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem 
no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.” 

• O termo usado no texto é insistir (forçar). 

• Jesus conhecia seus discípulos e sabia que ainda eram imaturos. 

• O povo queria forçá-lo a se tornar rei, e provavelmente conseguiriam convencer também 
seus discípulos. 

• Em João 6:14-15, nós vemos isto, após a multiplicação dos pães. 

• Muitas vezes Deus nos coloca em determinado lugar, que até consideramos não ser 
bom, mas é porque não estamos ainda preparados, ainda não somos maduros o 
suficiente. 

• Jesus estava poupando seus discípulos e precisava ficar sozinho naquele momento, por 
isso foi para o monte. 

 
2. VEIO A TEMPESTADE 

• Verso 24: “mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas 
ondas, porque o vento soprava contra ele.” 

• O interessante era que se eles tivessem desobedecido a Cristo, estariam em terra firme, 
provavelmente sendo tratados como celebridades. 

• Mas ao obedecerem estavam enfrentando uma tempestade. 

• Eu creio que há dois tipos de tempestades: 

• A de Correção – nesta tempestade Deus nos disciplina porque o desobedecemos de 
forma voluntária, consciente (Jonas). 

• A de Perfeição – Neste Deus nos leva a crescer, a amadurecer. 
 
3. JESUS VIU 

• Em Marcos encontramos a seguinte expressão: “Ele viu os discípulos remando com 
dificuldade, porque o vento soprava contra eles”. 

• Em João 6:19 diz que eles já haviam se distanciado cerca de 5 a 6 Quilômetros (25 ou 
30 estádios) e Jesus os viu. 

• Eles estavam no meio do mar, Jesus na terra, mas Jesus viu. Como também vê você 
nesta noite. 

• Ele vê e socorre, em Romanos 8:38: “Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, 
ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também 
intercede por nós”. 

 
4. SAIR DO BARCO 

• Os versos 28 a 31 narram a saída de Pedro do barco. 

• Todos nós sabemos o que aconteceu, Pedro afundou e foi salvo por Jesus. 



• Por mais coragem que Pedro tinha ele não possuía fé suficiente. 

• Muitas vezes confundimos coragem com fé. 

• A pergunta de Pedro não foi gerada por fé, mas sim por dúvida.  

• A Coragem elimina o medo. 

• A Fé elimina a dúvida. 

• Ele disse “SE”. 

• Fé não diz “SE”. Fé diz “PORQUE”. 

• Pedro deveria ter dito: “Porque és tu, irei ao teu encontro sobre as águas”. 

• Se você não possui fé, então não saia do barco. 
 
CONCLUSÃO 

• Muitas pessoas estão saltando de uma religião para outra, de um casamento para outro, 
de uma igreja para outra, procurando um mar sem tempestades. Quando na verdade o 
que eles deveriam fazer era adquirir verdadeiros remos de fé e obediência e manter seu 
barco na direção certa.  

• Os ventos podem ser contrários, as ondas podem estar altas, mas seus barcos nunca 
afundarão. 

 
 
 


