
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1155))  
(Seu Poder) 

  
"Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou 
cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me Senhor! Gritou 
ele. No mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. 
Ó homem de tão pequenina fé, por que duvidou? Disse Jesus".  
Mateus 14.30-31  
   
Hoje se você encontrar alguém que diz não ter nenhum problema 
certamente terá a impressão de que essa pessoa não é deste mundo! 
Há níveis diferentes de problemas, mas com certeza cada um de nós 
possui pelo menos um. Tente relembrar as dificuldades que você 
viveu ou que está vivendo! Agora eu pergunto, como é que você 
lidou ou está lidando com essas situações?  
 
As adversidades de menor relevância a gente vai "empurrando com a 
barriga", mas as maiores podem nos fazer sentir como se 
estivéssemos no meio de uma tempestade em alto mar. Literalmente 
os discípulos de Jesus sentiam isso na pele. No contexto do versículo 
de hoje, podemos aprender que Jesus tem poder soberano sobre 
todas as coisas. Até mesmo aquelas ondas estavam submissas à Sua 
vontade. Pedro, mesmo em dificuldades, desejou trilhar sobre um 
caminho firme e sem tropeço. Primeiramente ele reconheceu a 
autoridade de Jesus e creu que esses obstáculos, as ondas do mar, 
não seriam problema se ele prosseguisse segundo a vontade do 
Senhor. E enquanto Pedro manteve seu foco em Jesus, ele conseguiu 
caminhar firmemente sobre os problemas.  
 
Veja só, os problemas não desapareceram enquanto Pedro 
perseverava! O que fez a diferença então? Foi a fé depositada no 
Senhor Jesus. Talvez você  não tem conseguido lidar com os altos e 
baixo do seu dia-a-dia, mas quero te convidar a fazer como Pedro. 
Reconhecer que o Senhor Jesus é muito maior do que qualquer 
problema existente, seja ele do que nível for. Também a exemplo de 
Pedro, saiba que uma fé superficial não te fará "andar sobre as 
águas". Somente uma vida rendida a Ele é capaz de ouvir a voz do 



Espírito Santo de Deus.  
 
Davi passava por uma angustia profunda e começa uma melodia 
dizendo: "Livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. 
Atolei-me em profundo lamaçal (...)" (Salmos 69.1-2a). Com um 
clamor e lamento ele se achega aos pés do Senhor e desabafa, mas 
conclui dizendo: "O Senhor ouve aos necessitados e não despreza os 
seus cativos. Louvem-no os céus e a terra (...)" (Salmos 69.33-34a). 
Assim com o rei Davi, não fique de olho nas "ondas" da vida, elas 
podem de afundar, mas firme o seu olhar em Jesus. Ele pode te 
livrar. Pense nisto. 
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