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Comentário lição 08

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O MAR SE LEVANTOU

Após o episódio do milagre da multiplicação, e a retirada de Jesus para um lugar reservado no
momento no qual a multidão desejava o fazer rei, Ele retornou aos seus discípulo e os
ordenou que entrassem no barco e atravessassem o Mar da Galileia para a “outra banda”, mais
especi�camente Cafarnaum, enquanto despedia a multidão. Os discípulos obedeceram,
mesmo sem saber qual seria o meio de transporte que levaria Jesus ao seu encontro.

Os discípulos deixaram a orla oriental ao cair da noite a �m de atravessarem para o lado
noroeste da Galileia (Jo 6.17). Como é frequente, o vento repentinamente fustiga e
transforma o lago numa situação perigosa. A superfície desse lago está a cerca de 210 metros
abaixo do nível do mar. Advindos do mar Mediterrâneo, ventos soprando impetuosamente as
águas, quase como se estivessem soprando verticalmente para baixo sobre o mar através de m
tubo – fazendo com que a calma se transforme de um momento para o outro em águas
revoltosas .1

O texto joanino informa que “era já escuro”, ou seja, era noite, e tudo se encontra em
“trevas”, inclusive eles, pois estão desesperançados e, tanto mais, pois “ainda Jesus não tinha
chegado perto deles” (Jo 6.17). Como se isso não bastasse, “o mar se levantou, porque um
grande vento assoprava” (Jo 6.18) .2
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Chegando à madrugada, quanto já se encontravam cansados de lutar contra a impetuosa
tempestade, os discípulos então recebem a chegada de Jesus de uma maneira miraculosa:
andando por sobre as águas. Note que a vida dos doze não estava sendo fácil, pois os barcos já
não possuíam uma tecnologia avançada à época, e apesar da experiência de alguns na pescaria,
eles estavam recebendo um açoite por ventos contrários (Mt 14.24). O encontro com Jesus
tem o seu primeiro contato envolto ao medo (é um fantasma), o que fez com que eles
começassem a gritar (Mc 6.49). Essa ação gira em torno de uma certa crença dos antigos de
que o mar era habitado por potências malé�cas que �guravam as forças do mal, porém, Jesus
se identi�ca para acalmar os ânimos exaltados.

O PROCESSO DA REVELAÇÃO DE JESUS

A trágica experiência dos discípulos termina com Jesus no barco e um �m seguro da viagem:
“Sou eu, não temais” (Jo 6.20). Depois do espanto dos discípulos e do ousado pedido de Pedro
para ir ter com Jesus andando sobre as águas (Mt 14.28), os discípulos o recebem no barco e
seguem para terra �rme. Já não havia mais qualquer tempestade .3

Jesus se revela e posteriormente entra no barco, o que fez imediatamente acalmar a
tempestade. O cenário de medo e a�ição se converteu em calmaria com a chegada do Mestre.
A chegada de Cristo re�ete que precisamos dEle conosco para enfrentar as adversidades da
vida.
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Contudo, precisamos re�etir um pouco sobre a atitude de Pedro. Em princípio, parece
expressar ousadia, mas também poder ser uma demonstração de incredulidade na palavra de
Jesus […] Existem coisas que são para Jesus fazer e não para nós. Embora saibamos que Jesus
poderia sim fazer com que Pedro andasse sobre as águas e não afundasse, naquela
circunstância isso poderia estar re�etindo a incredulidade do discípulo, quanto à palavra e
identidade de Jesus. É nesse ponto que cabe uma re�exão mais contida. Há uma diferença
entre buscar prova da existência de Deus e de seu poder com o propósito de adorá-lo, e fazer o
mesmo como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Não podemos, de forma
terminativa, atribuir esse tipo de sentimento a Pedro, mas a reação de Jesus nos permite inferir
que houve, da parte dEle, uma censura diante da exigência do discípulo. Depois de estender a
mão para Pedro e segurá-lo, o Mestre disse: “Homem de pequena fé, por que duvidaste?” (Mt
14.31). Essa expressão pode ter sido decorrente da atitude de Pedro em pedir uma prova da
identidade de Jesus e não do medo quando andava sobre as águas .3

A ação de Pedro nos faz re�etir sobre as nossas atitudes diante das adversidades.
Corriqueiramente somos levados a questionar a Deus e ao Seu poder quando nos deparamos
nas situações de a�ição, o que infelizmente aconteceu com Pedro ao duvidar da presença de
Cristo andando sobre as águas. Precisamos entender que Ele tem o controle de tudo nas suas
mãos e que estará presente ao nosso lado em todos os momentos.

TREINANDO OS DOZE APÓSTOLOS

Os discípulos se acham no mar quando este �ca encapelado, o que sugere que Jesus está
trabalhando a fé deles, manifestando a mesma necessidade mostrada anteriormente por Filipe
e André na multiplicação dos pães e peixes. É comum a fé ser provada depois de Deus fazer
um milagre excelente. Os discípulos de todas as épocas podem ser fortalecidos em meio a
provações ao lerem esta história e deixarem o Espírito lhes falar por ela .1

A fé dos doze já havia sido trabalhada no episódio da multiplicação, contudo, ainda algo
precisava ser destacado para eles. A incredulidade ainda não havia sido eliminada totalmente
dos seus corações, e isso �ca claro quando acharam que um fantasma vinha ao seu encontro.
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A nossa fé é trabalhada nas adversidades, pois no meio delas entendemos que Jesus está
cuidando de nós em todos os momentos. Contudo, independentemente do que aconteça,
precisamos ter a ciência de que Deus não precisa provar a sua deidade a ninguém, mas sim
precisamos depositar a nossa fé totalmente nEle, pois sempre está cuidando de nós.

Um segundo objetivo deve ser observado no milagre. Ele apresenta a completa inadequação
do homem diante da adversidade, quando deixado sozinho com os seus próprios recursos. A
imagem é clara. Era já escuro (Jo 6.17), e consequentemente os discípulos não eram capazes
de manter um curso exato. Eles estavam sozinhos, separados da Fonte da ajuda adequada –
ainda Jesus não tinha chegado perto deles (Jo 6.17). A adversidade natural da vida os superou
– e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava (Jo 6.18). Os seus medos
multiplicaram-se com a aparição da Presença não reconhecida – e temeram (Jo 6.19) […] este
foi o cenário em que os discípulos aprenderam que a Presença divina vem ao homem não
somente na hora da adoração no lugar sagrado, mas nos momentos inesperados e de maior
necessidade (Hb 4.16). Jesus chegou dizendo Sou eu (literalmente, “Eu sou”); a divina
Presença está aqui; não tenham medo (Jo 6.20) .4

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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