Estudo 17 - Jesus anda sobre as águas
Introdução:
 Leia Mateus 14:22-33. Essa narrativa também encontra-se em Mc 6: 45-51 e
Jo 6:16-21.
 Após alimentar uma multidão de cinco mil homens mais mulheres e crianças,
Jesus despediu o povo. Ele mandou que seus discípulos entrassem no barco e
fossem à frente para Betsaida. Para isso eles precisavam atravessar mais uma
vez o Mar da Galiléia.
 Enquanto isso, Jesus foi orar no monte.
 Leia Mateus 14:22-32 novamente.
1. O Milagre de Jesus – Mt 14:22-32.
 Já era noite quando os discípulos entraram no barco.
 Durante a travessia enfrentaram um vento que rapidamente transformou-se
em tempestade.
 Já aprendemos anteriormente que a geografia do Mar da Galiléia favorece o
aparecimento repentino de tempestades.
 Os discípulos estavam enfrentando muita dificuldade com a travessia. Sem
conseguirem hastear as velas, foram forçados a remar.
 Depois de muitas horas remando não haviam ultrapassado sequer o meio do
lago.
 Alta madrugada, cansados e frustrados viam que ainda faltavam cerca de
cinco quilômetros e meio do seu destino. Foi nesse momento que avistaram
alguém caminhando sobre as ondas do lago.
 Nenhum homem era capaz de caminhar sobre a superfície das águas e por
essa razão os discípulos foram tomados de medo. Concluíram que era um
fantasma e começaram a gritar de medo.
 Nesse momento Jesus lhes disse: “Coragem! Sou eu, não tenham medo!”
 Jesus não os havia abandonado; Jesus não estava desatento ao sofrimento
que eles estavam passando; nada tinha fugido do controle de Jesus.
 Ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas para fortalecer a fé
e para mostrar-lhes que ele controlava a natureza. As leis da gravidade e da
liquidez estavam sujeitas a Jesus.
 Pedro creu que era Jesus que estava falando com eles e por essa razão pediu
ao Senhor para que ele fosse ao seu encontro também andando sobre as
águas.

 Enquanto Pedro olhava para Jesus, pôde andar sobre as águas, mas no
momento em que ele desviou o olhar do Senhor para a força do vento e da
água, afundou.
 Enquanto estava afundando, Pedro gritou por socorro.
 Imediatamente Jesus o pegou pela mão e o tirou da água.
 Jesus o exortou dizendo: “Homem de pequena fé, por que você duvidou?”
 Então, ambos subiram no barco e o vento cessou. Os discípulos ficaram
admirados e adoraram Jesus dizendo: “Verdadeiramente tu és o Filho de
Deus.”
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 O milagre realizado por Jesus tinha o objetivo de fazer com que os discípulos
não duvidassem de que ele de fato era o Filho de Deus.
 Os discípulos tinham visto Jesus alimentar mais de cinco mil pessoas. Eles
tinham visto Jesus operar o impossível diante dos seus próprios olhos, mas
diante da tempestade, os discípulos ainda duvidavam e tinham medo (Mc
6:52). Como é difícil confiar em Jesus!
 Jesus falou com os discípulos: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Ao dizer
“Sou eu”, ele reivindicou para si a identidade de Deus. Lembre-se do
momento em que Deus comissionou Moisés para libertar os israelitas (Êx
3:14) . Deus fez com que os israelitas atravessassem o Mar Vermelho com pés
enxutos e Jesus veio até os seus discípulos andando sobre as águas.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 A fé de ontem (multiplicação dos pães) necessita ser alimentada hoje
(tempestade). Por que rapidamente nos esquecemos dos milagres de ontem?
 Quando Pedro creu, recebeu a mesma capacidade que Jesus teve de andar
sobre as águas, quando duvidou começou a afundar.
 Qual o tamanho da nossa fé diante das dificuldades? Por que desviamos o
nosso olhar de Cristo?
 Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Há algo impossível ou difícil para ele?
 Oração

