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O Barco e o Mar 
 

Mateus 14:22-33 

 
Introdução: esse estudo é uma meditação sobre um episódio bastante conhecido 
vivenciado pelos discípulos de Jesus. Após ordenar aos discípulos que entrassem num barco e 
atravessassem o Mar de Tiberíades, Jesus subiu ao monte a fim de orar. À noite, quando 
estavam distantes das margens, os discípulos enfrentaram ondas que açoitavam o barco por 
causa dos fortes ventos.  

   
Podemos usar essa história como uma figura daquilo que muitas vezes nos sucede. Ou seja, a 
nossa vida pode ser comparada a um barco que navega no mar. Podemos dizer que o mar é o 
mundo no qual vivemos e o barco a nossa vida. Partindo desse princípio, vejamos alguns 
aspectos dessa narrativa que mostram aquilo que acontece conosco enquanto vivemos e nos 
relacionamos com o Senhor. 

 
1. Os ventos – o primeiro aspecto a ser considerado tem a ver com as dificuldades que volta e 

meia aparecem diante de nós. Algumas pessoas têm uma esperança equivocada ao pensar que 
por serem cristãs se tornaram imunes a qualquer tipo de problema. Jesus tinha compromisso 
com aqueles homens, mas mesmo assim eles tiveram dificuldades com os ventos fortes e as 
ondas do mar. Assim sendo, temos que considerar que o nosso barco pode ser açoitado pelos 
ventos enquanto estamos navegando no “mar da vida”. Portanto, ainda que não queiramos 
pensar nessa possibilidade, temos que estar preparados para enfrentar o mau tempo quando 
ele se apresentar.  

 
2. A orientação espiritual – em segundo lugar, os versos 25 e 26 relatam que por volta das 

três horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles caminhando por sobre o mar, e os 
discípulos, ao vê-lo, foram tomados de medo, pensando que fosse um fantasma. Isso mostra 
que as pressões que o “mar da vida” exerce sobre nós podem roubar a nossa orientação 
espiritual. Veja que eles confundiram Jesus com um fantasma. Na verdade, o Senhor foi ao 
encontro deles para socorrê-los, mas pressionados pela possibilidade do naufrágio, não 
tiveram o discernimento. Por isso, nos momentos de dificuldade, não podemos perder a 
orientação do Espírito Santo. Saber ouvir a Deus nesses momentos é vital para alcançarmos a 
vitória.  

 
3. O agir pela fé – quando os discípulos começaram a gritar, dominados pelo medo, Jesus se 

identificou e disse que eles não deveriam temer. Pedro respondeu dizendo que se fosse o 
Senhor que Ele o mandasse ir ter com Ele andando por sobre as águas. Pedro quis estar com 
Jesus, por isso pediu que se fosse o Senhor, que Ele o mandasse andar por sobre as águas. 
Estar com Jesus é tudo o que precisamos quando enfrentamos as tempestades da vida. 

 
Aqui entendemos que para estarmos em segurança com o Senhor, temos que abandonar a 
nossa pseudo-segurança. Veja que o barco estava afundando. Pedro desceu de um barco que 
estava afundando. Muitas pessoas estão vendo o barco afundar, mas insistem em ficar no 
barco falido. Será que vale a pena ficar num barco que está afundando?  
Outro lado a ser considerado nesse caso é que Pedro quis a companhia de Jesus, mas para 
estar com Jesus, ele teve que caminhar por sobre as águas. Muitos dizem que querem a 
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segurança que vem de Deus, mas não estão dispostos a caminhar por fé. Não podemos jamais 
nos esquecer que a nossa fé é o que nos une ao Senhor e nos faz viver em segurança.  
 

4. A dúvida – em quarto lugar, devemos também considerar a dúvida. Movido pela fé, Pedro 
desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas do Mar da Galiléia. Porém, a Bíblia diz 
que ele reparou na força do vento e começou a afundar (30). Diante daquela situação, Pedro 
gritou pedindo que Jesus lhe salvasse. O verso 31 diz que Jesus prontamente lhe estendeu a 
mão e disse: “Homem de pequena fé, por que duvidaste?”.  

 
A nossa fé pode ser enfraquecida pelos ventos da vida, quando as circunstâncias nos 
impressionam e a dúvida sobe ao nosso coração. Mas veja que Jesus, ainda que tenha 
censurado a Pedro, não o deixou afundar. Entenda que é a graça do Senhor que nos sustenta e 
não nos deixa afundar. Ainda que o discípulo Pedro tenha duvidado, ele não foi abandonado, 
pois aquele que o mandou descer do barco estava presente para salvá-lo. 

 
5. A adoração – o verso 33 diz que “os que estavam no barco o adoraram, dizendo: 

Verdadeiramente és filho de Deus”. Aqui está o resumo do que a nossa relação com Deus deve 
produzir em nós: adoração. O nosso barco que navega nesse “mar da vida” certamente nos 
conduzirá à experiências tremendas com Jesus. Experiências que nos levarão a adorá-lo.  

 
Todo processo que envolve a vida dos filhos de Deus tem por objetivo a revelação do seu 
poder, o que nos conduzirá à adoração. Ainda que tenhamos de enfrentar ondas e ventos, 
sabemos que Ele estará sempre presente, e, em cada tempestade, temos a certeza de que uma 
nova face do seu poder há de se manifestar diante dos nossos olhos! 

 

 

 

 


