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9º Domingo do Evangelho de São Mateus 

(14:22-34) 

Conhecimento e Fé 

  

1- Para nós, cristãos,/ o Santo Evangelho é o livro da vida e a base essencial de 

nossa fé em Deus,/ e como palavra de vida,/ nos transmite, invisivelmente,/ a graça, a 

bênção e a santificação para nossa vida terrena e guia nossa caminhada para o Reino de 

Deus./ 

2- Por isso a Igreja, mãe de todos os fiéis,/ estruturou a leitura diária de um trecho do 

Evangelho,/ para nele meditarmos / e nos alimentarmos espiritualmente de seu conteúdo, 

/ seus ensinamentos e orientações./ 

3- Neste texto que ouvimos encontramos dois milagres. 

3 a- O primeiro quando os discípulos de Jesus estavam sozinhos,/ sofrendo com 

uma tempestade no Mar da Galiléia,/ e o Senhor não estava com eles,/ estava em oração, 

mas sentiu que seus discípulos estavam em dificuldades,/ foi até a praia e de lá foi ao seu 

encontro caminhando sobre as águas./ (este é o primeiro milagre). 

3 b- Ao vê-lo, os discípulos pensaram estar vendo um fantasma e ficaram com 

medo,/ mas ele lhes disse: “Tende bom ânimo, sou eu, não temais!”/ 

 E Pedro lhe respondeu:/ “Senhor, se és tu, manda-me ir até junto de ti por cima das 

águas”;/ ao que Jesus disse: “Vem.”/ 

 Pedro desceu do barco no meio do mar e, olhando para Jesus, foi ao seu encontro 

caminhando sobre a água. 

 Este foi o segundo milagre. 

 Queridos. 

4- Que Jesus caminhasse sobre a água/ não nos é estranho,/ pois sabemos que ele é 

Deus todo poderoso,/ Ele é o Criador e Senhor de todo o universo,/ mas quanto a Pedro 

ou qualquer outra pessoa fazer o mesmo,/ é logicamente impossível./ 

 E então nos perguntamos: como Pedro pôde caminhar sobre as águas? 

 Na verdade Pedro não caminhou sobre as águas por si mesmo,/ por sua força de 

vontade, como ser humano,/ mas pela fé na ordem de Cristo,/ quando este lhe disse 

“Vem”. (Vem para Mim)./ 

 No entanto,/ Pedro começou a pensar em si mesmo como ser humano, em suas 

limitações,/ e olhou para o mar,/ atentou para o vento forte,/ e começou a afundar,/ como 

nos relata o evangelista, e clamou: “Senhor, salva-me!” 
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 Jesus o tomou pela mão/ e o segurou, dizendo:/ “Homem de pouca fé, por que 

duvidaste?”  

5- Vemos, assim, que Pedro conseguiu aquele milagre pela fé e pelo poder das 

palavras de Cristo. 

 Este milagre nos mostra, então,/ a diferença entre fé e ciência./ 

6- Pela lógica científica o homem, se tentar andar sobre a água, afunda,/ e essa 

lógica fez com que Pedro duvidasse e afundasse,/ mas como ele antes havia conseguido 

caminhar sobre o mar,/ isso nos mostra que pela fé na palavra do Senhor Jesus podemos 

conseguir aquilo que é impossível ao ser humano,/ porque as coisas que são impossíveis 

aos homens se tornam possíveis com Deus. 

7- Queridos em Cristo,// com fé na palavra do Senhor Jesus e tendo os olhos atentos 

nele,/ tudo é possível aos homens,/  

7a- possível superar as enfermidades, que se transforma em graça e amor de 

Deus/ e tempo de visitação divina, e não de castigo./ 

7b- possível superar a morte,/ que se torna um adormecer temporário,/ um 

encontro com Jesus, nosso Salvador,/ como ensinou Santo Inácio de Antioquia e outros 

santos;/  

7c- Com esta fé e confiança nas palavras de Jesus podemos superar até 

mesmo a fraqueza de nossa fé,/ pois a palavra do Senhor é uma força invisíve/ e tem 

poder sobre tudo./ 

8- Concluímos, então, o seguinte, com base nesses dois milagres:/ 

 Há dois tipos de conhecimento,  

 1. o científico,é muito importante mas é limitado e colocado a serviço do ser 

humano,/ e que está submetido às leis da natureza;/  

 2. o conhecimento divino, ilimitado e usado em favor do ser humano/ 

especialmente quando o conhecimento científico não consegue socorrer as pessoas./ A 

este conhecimento chamamos de fé./ 

9- Este conhecimento da fé,/ pode superar as leis da natureza pelo poder do Senhor 

de toda a criação,/ e não é contrário à ciência, como dizem alguns,/ mas vai além dela./ 

10- A ciência se serve da mente humana;/ já a fé é dependente da sabedoria do 

pensamento divin/ e da Palavra de Deus./ 

 Por isso Pedro não caminhou sobre a água segundo sua lógica e vontade natural,/ 

mas pela ordem e vontade do próprio Jesus,/ quando este lhe disse “Vem”,/ mas começou 

a afundar quando pensou de forma simplesmente humana,/ segundo as leis naturais,/ se 

esquecendo da palavra e voz do Senhor./ 
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 Então. 

 

11- A fé, na verdade, não é contrária à lógica e à ciência, porque ela é a sabedoria da 

mente daquele que crê, de quem entende que podemos pensar não apenas segundo a 

lógica humana, mas também segundo a vontade e a mente de Jesus Cristo. 
  

12- O que este trecho do Santo Evangelho nos ensina:  

12a- 1. primeiramente, que tenhamos verdadeira fé e confiança em Deus, nosso 

Criador, e em seu amor absoluto por nós,/ amor ilimitado,/ apesar de nossas limitações./ 

12b- 2. e em segundo lugar nos ensina que nada é impossível a Deus,/ como foi 

expressamente declarado no Evangelho, quando Jesus disse:/ “O que é impossível para 

os homens é possível para Deus.”  

 Finalmente,  

13- Quando o ser humano abre sua mente e seu coração para a Palavra de Deus,/ 

ouvindo a voz de Jesus dizer “Vinde a Mim”,/ consegue superar as dificuldades e 

impossibilidades, como Pedro fez inicialmente./ 

 O importante é termos confiança no pensamento divino,/ que tem poder sobre tudo 

e está acima de todas as coisas./ 

14- Somos chamados a falar com nosso senhor, dizendo-lhe:/  “Meu Deus, ordena-me, 

quanto quiseres, ir para junto de ti e fazer tua vontade, a mim como verdadeiro fiel,/ pois 

tenho fé em ti./ Ordena-me fazer tudo que te agrade,/ para que se faça a tua vontade e 

não a minha.”/ 

15- Isso é o que mais deve importar em nossa vida,/ seja em casa,/ no trabalho,/ na 

sociedade,/ na Igreja, na escola em todas as nossas relações,/ pedindo a Deus que 

jamais deixemos de ter diante de nós a imagem do Senhor Jesus e suas palavras,/ para 

que façamos tudo para glória do seu nome,/ segundo a sua vontade,/ pois sua vontade é 

sempre para o nosso bem e salvação./ 

 Somos fortalecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo,/ nos lembrando de que,/ 

como já mencionado,/ “o impossível ao homem é possível para Deus”. 

 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a Comunhão de 

Espírito santo, estejam para sempre com todos vós. 

Amém. 

Dom Damaskinos Mansour 
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