Nós passaremos para o lado de lá
Mateus 14:22

invade o nosso ser e a visão fica

afundar. Esse fato é verdadeiro em

Tudo começou quando jesus

confusa.

nossas vidas!

diz para os seus discípulos: Passemos para o lado de lá!

Então os discípulos com medo

Há uma alegria um contenta-

peravam pelo dia mal.
De repente vento forte. “Só que
quem deu a ordem zela pela tua

gritaram: “É um fantasma!” quan-

mento, uma disposição, uma vi-

E retirou-se para orar sozinho.

do viram Jesus vir por sobre as

bração no inicio. Estou indo, estou

E jesus disse para passar para

Os discípulos se acomodam na

águas.

conseguindo, Pedro desce do bar-

o outro lado, e os discípulos se

co determinado em ir ao encontro

esforçando estavam indo mas de

de Jesus.

repente o inesperado acontece.

embarcação, e começam a remar.

Pode-se perceber a aflição que

Tudo está ocorrendo bem, um cer-

estavam passando. Remando e

to ânimo para remarem.

não saindo do lugar, mas não de-

Seguindo a ordem do mestre

sistiram de remar.

Desceu do barco, confiou no

A situação trouxe tanto medo

mestre, enfrentou o vento; mas

para eles, que começaram a ter

passa a observar a força do vento

alucinações e começaram a ver

e começa a afundar.

fantasmas. Porém passaram por

Jesus, tudo calmo e tranquilo, na

O verdadeiro adorador é assim:

certeza de que chegarão do lado

não desiste de remar em meio aos

de lá. Porém, já no meio do mar,

momentos difíceis. Mesmo assus-

Quando olhamos para os prob-

são alcançados por ondas e ven-

tado, mesmo com medo e aflito,

lemas, desemprego, crise, afron-

tos fortes.

não largue os remos, insista em

tas etc, começamos a afundar

avançar!

neles.

Um vento contrário começa

palavra.” Jeremias 01:12.

essa situação e Deus os livrou
dela.
E passaram para o lado de lá.
Quando Deus fala, Ele honra e

a soprar e de repente, o dia mal

Jamais desista em abandonar

Jesus não convidou ninguém a

sustenta a sua palavra até você

chega sem avisar. É claro! Agora é

os remos, até agora você tem se

descer do barco, Pedro quis de-

chegar no destino ordenado por

necessário esforço, mais ânimo e

esforçado.

braçadas

scer. Pedro queria viver o milagre,

ele. Muitas coisas podem acon-

perseverança.

você já deu quando pensava que

estava determinado a andar sobre

tecer, mas o que ele disse acon-

não ia conseguir? Não largue o

as águas.

tece.

Isto acontece conosco, iniciamos uma trajetória ao comando

Quantas

remo agora!

Por alguns instantes conseguiu

do mestre, mas o inesperado ac-

Se sua coragem não alcança

esquecer-se de tudo que o afligia,

ontece, o assombroso dia mal, o

sair do barco, fique no vento con-

mas quando olhou a força do ven-

vento contrário nos surpreende.

trário mais não largue os remos.

to, perdeu seu equilíbrio emocion-

Agora, se você consegue ter cor-

al que abalou a sua fé. E conosco

agem como a do discípulo Pedro,

não é diferente.

E aí tudo que parecia estar bem
toma outra direção.
Os discípulos não desistem e

que pediu a jesus para ir ter com

Vamos ao monte para orar,

continuam a remar, sem sair do

ele sobre as águas, após tê-lo ou-

fazemos jejuns, consagrações,

lugar e sem ir a lugar algum. Re-

vido falar: “Tende bom ânimo, sou

buscamos a Deus com garra, for-

mando de manhã até a noite, nove

eu não temais.” Mateus 14:27.

ça e determinação, mas quando

horas remando. Não é assim?

Então Pedro pede para ir ter

paramos para pensar no dia de

com Jesus e ele diz: “Vem Pedro.”.

amanhã, essa garra se esconde,

obedecendo ao Senhor Jesus,

Se você pretende abandonar os

a força perece, a determinação vai

indo para o destino que ele orde-

remos, tenha fé suficiente para sair

nara: o lado de lá.

Tanto esforço e tanta dedicação

embora.

do barco e andar sobre as águas.

O vento contrário sopra a nossa

Mas foi como Jesus disse: “No

Alguns tem fé para continuar re-

fé e a nossa confiança em Deus. E

mundo tereis aflições mas tende

mando, outros tem fé para sair do

bom ânimo. Eu venci o mundo!”

barco. Seja qual for a tua fé, não

Mas o que nos conforta é que

João 16:33.

importa. O que nos importa é que

Jesus está por perto e estende

Jesus está por perto e vê a sua fé.

sua mão para nós. E aí voltamos

De repente, no meio do vento
contrário, os discípulos têm uma

Pedro começa a andar sobre as

visão distorcida por causa do ven-

águas, que maravilha, que milagre

to forte e do esgotamento físico.

sobrenatural!

Chegaremos ao lado de lá.
Creia avance, não temas!

aí começamos a afundar.

junto com ele para o barco.
O milagre não foi interrompido.
Você volta para o barco com Je-

É bem isso que acontece quan-

Após ter andado alguma distân-

sus. Quando o Senhor Jesus deu

do estamos no meio da prova: os

cia, Pedro começa a olhar a força

a ordem de passarem para o lado

sentidos são perdidos, o medo

do vento contrário e começa a

de lá, nenhum dos discípulos es-
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