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VI. PROVISÃO NA BOCA DE UM PEIXE 

 

 

Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe 

que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro 

dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. (Mt 

17.27) 

 

QUEBRA GELO: Inicie o estudo de hoje lendo Mateus 17.24-27. Em seguida pergunte 

aos presentes se algum deles teve a experiência de encontrar dinheiro na boca de 

algum peixe. Em seguida, anuncie o tema do estudo de hoje que trata do poder de 

Deus em suprir seus filhos de modo surpreendente, como fez com Jesus e Pedro. 

Mateus, ex-cobrador de impostos, fez questão de contar esta história. Somente o 

discípulo de Jesus que foi publicano (cobrador de impostos) registra este 

acontecimento do ministério de Jesus. A taxa que estava sendo cobrada (grego, tele) 

fazia parte de uma série de impostos que os judeus pagavam aos cobradores (grego, 

telonai). Era anual e voltada à manutenção do templo judeu em Jerusalém. Todo judeu 

com mais de 19 anos deveria pagar meio shekel, equivalente a duas dracmas (o 

dinheiro do império romano). 

Parece que a base bíblica para a cobrança deste imposto era Êxodo 30.12-15, onde o 

Senhor mandou Moisés fazer um recenseamento e cobrar seis gramas ou meio siclo 

por homem (v. 13). Esta cobrança ocorria anualmente, seis semanas antes da Páscoa. 

Afinal, quem é Jesus? Foi a Pedro que os cobradores inquiriram – Jesus não estava 

com ele. Pedro respondeu que “sim”, que Jesus pagava (v. 25). Ao chegar em casa, 

Jesus surpreendeu Pedro com uma pequena Parábola, sobre os reis da Terra que 

nunca cobram impostos de seus filhos. A Parábola era para explicar a Pedro que 

Jesus, o Filho de Deus, nunca deveria ser cobrado daquele imposto. 

Jesus sabe de tudo! Quando Pedro entrou em casa, quão grande foi sua surpresa ao 

constatar que Jesus já sabia de tudo o que havia ocorrido. Em João 2.24, a Bíblia 



registra que Jesus não precisava que ninguém lhe contasse segredos. Ele tem o poder 

de conhecer seus segredos mais secretos. Quando Pedro disse a Jesus que estava 

pronto para ir para a prisão e até para morrer com Ele, Jesus demonstrou saber do 

que ainda ocorreria naquela madrugada: antes que o galo cantasse, Pedro já teria 

negado ao Senhor por três vezes. (Mt 26.34).  

Jesus tem solução para tudo! O Senhor explicou que não havia legalidade para lhe 

cobrarem aquela taxa. Porém, para não provocar escândalo, deu a seguinte 

recomendação a Pedro: ir ao Mar da Galiléia, lançar um anzol, apanhar um peixe e 

remover de dentro da boca do peixe um estáter (moeda que equivalia a um shekel).  

Esta é a única vez nos Evangelhos que alguém usa anzol para pescar. Era normal que 

pescassem com redes.  

Este milagre está relatado para nos fazer entender que o nosso Senhor tem poder 

para nos suprir em todas as nossas necessidades. Pedro precisou ouvir a Jesus, crer 

em Jesus e tomar a atitude de ir até o Mar e lançar o anzol.  A Bíblia tem um Salmo 

onde o Senhor Deus lamenta que as pessoas não dêem ouvidos às Suas Palavras (Sl 

81.13-16).  

CONCLUSÃO: Hoje é dia de você decidir dar ouvidos a Jesus, confiar nEle e agir de 

acordo com a Palavra dEle. Ele sabe de tudo e tem poder para fazer grande diferença 

na sua vida. Houve outra ocasião quando perguntaram a Jesus sobre pagar tributo a 

César, o imperador romano. Em Mt 22.21, Jesus mandou: Dêem a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus! Entenda que sua vida será muito diferente quando 

entregar a Deus o que é dEle: sua vida! Você é uma criação de Deus. Ele o criou com 

um propósito, para servi-lo e adorá-lo.  

 

 

 

 


