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ENTRE NO BARCO E VA ADIANTE
Matheus 14:22 E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto 
despedia a multidão.

Shalom Berseba Igreja! Deus hoje quer ministrar a sua vida. Diz a palavra que Jesus “ordenou” que seus 
discípulos entrassem no barco. Olha que interessante, existia uma multidão, e Jesus queria despedir a multidão! 
Para continuar este estudo, primeiro precisamos saber em que contexto você encontra-se, você é uma discípula, 
um discípulo de Jesus, ou apenas um seguidor, faz parte de uma multidão? Discípulo obedece, discípulo esta a 
todo momento sendo guiado pela a voz de Jesus! Discípulo entra no barco, e vive experiências profundas com 
Jesus. A Multidão apenas quer cura, soluções para sua vida.

Entrar no barco, é entrar na Igreja, na célula, no evangelho! Não apenas visitar, não apenas gostar, e sim entrar de 
cabeça! Você já entrou na Igreja? Na célula? Já mesmo? Vamos lá então, imagine que um cachorro entrou dentro 
de uma casinha, quando você for até a casinha você vai perceber que tem alguém la dentro! Se você entrar no 
quarto, quando for ver dentro do quarto quem estará la dentro? Você! Tuche!!! Agora quando eu vejo a Igreja a 
Celula o Evangelho você está la dentro? As vezes? Será que você não é simplesmente um simpatizante? Um 
visitante...? Entre no Barco! Jesus ordenou!!!

Mais quero te dizer que não adianta nada eu entrar no barco e ficar parado em mesmo lugar. Jesus pediu que 
entrassem no barco, porém que fossem adiante... para o outro lado! Quando eu entro na Igreja, no Evangelho as 
coisas começam a ter um outro lado. Se eu mentia, vou ao lado da verdade, se eu era preguiçoso começo a ir ao 
lado da disposição e viro um lutador, se respondia a mãe o pai, começo a ouvir e a obedecer. As coisas começam 
a trocar de lado, se eu era irritadinho irritadinha troco de lado pela mansidão e amor, calma. Teu barco está indo 
adiante? Está trocando de lado, ou você está no barco parado, e nada muda.
Se você entrar na rua certa e não andar nela, nunca chega no destino. Ande, Va adiante! Siga em frente. Não 
apenas comece, va até o outro lado que Jesus certamente vai te surpreender!

Muitas vezes não mudamos porque ficamos aguardando os outros mudarem. Mude você! Pare de esperar sua 
mãe mudar, seu esposo, seu pai, seu filho, seu marido, sua filha, seu vizinho, seu cunhado, mudar! Você é quem 
está aqui ouvindo uma ordem de Jesus...ENTRE NO BARCO E VA ADIANTE!

Tem coisas adiante, do outro lado para experimentar! Quando os discípulos entraram no barco diz que o vento 
era contrário, e que ondas açoitavam o barco! Toda mudança requer esforço, perseverança.  Quando eu entro no 
barco, e decido ir adiante, não posso voltar atrás! As vezes você está tão perto de chegar porém começa fazer o 
caminho de volta!

E ai está disposto? Esta disposta filha? A uma ordem de Jesus hoje para você, ENTRE NO BARCO E VA 
ADIANTE! Quando temos trabalhos da Igreja, cultos, encontros, é o barco andando, é o barco se movendo! Este 
mover nos leva a experiências profundas. 

Veja o que você gostaria de novo, o que precisa mudar, olha o que você poderia melhorar, não fique no 
simplesmente falar, e sim Va adiante. 

Precisamos muito de DEUS, agora se ele precisar de você ele pode contar? A presença é um sinal de disposição, 
e estar “online”, de estar ligado. Não adianta você dizer que tem uma ferramenta x ou y e precisar dela e ela n]ao 
esta no local. Já viu quando emprestamos algo, e precisamos? Não adianta ter, dizer “Eu sou de de DEUS”, 
precisamos estar a disposição... dentro do barco, indo adiante, enfrentando vento e ondas... Mais sempre 
obedecendo!

Vamos adiante!
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