Quem é este?
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: “Vamos
para o outro lado”. Deixando a multidão, eles o levaram no
barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: “Mestre, não te
importas que morramos?” Ele se levantou, repreendeu o vento e
disse ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” O vento se aquietou, e
fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos:
“Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?” Eles
estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: “Quem é
este que até o vento e o mar lhe obedecem?” (Marcos 4:35-41)
Quando somos atingidos
“Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi
se enchendo de água.” Marcos 4:37
Todos já passamos e vamos passar por situações desfavoráveis. Essas situações geralmente nos
abalam e trazem instabilidade – o mesmo que aconteceu com os discípulos no texto de Marcos.
Depois de uma jornada de muito trabalho, ao anoitecer, Jesus dá um comando a eles: “vamos para
o outro lado do lago”. Talvez não fosse um momento conveniente para atravessar a escuridão do
lago. Naquela época não era comum navegar à noite. De repente, um forte vendaval imergiu e as
ondas se levantaram sobre o barco. O mesmo acontece com a nossa vida, pois muitas vezes as
circunstâncias são desfavoráveis e temos a sensação de estar no lugar errado e na hora errada. Você
já se viu assim? Nas circunstâncias desfavoráveis temos a tendência de nos perguntar: por que
Deus parece não se importar? Por que não faz algo a meu favor? Por que permitiu?

Como surgem essas circunstâncias?
“Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado".”
Marcos 4:35
Apesar da alta probabilidade de enfrentar um perigo no lago, Jesus deu a ordem da travessia e
isso também pode acontecer em nossas vidas, pois podemos estar em situações difíceis, mesmo
que o Senhor tenha ordenado determinada direção. No texto também lemos que um forte venda-

Quem é este?
val foi levantado, o que nos leva a pensar que também podemos ter momentos difíceis porque o
controle da situação saiu de nossas mãos e de repente, sem esperarmos, algo nos atingiu. O capítulo também nos mostra que o barco foi se enchendo de água, ou seja, aquilo que era seguro e
poderia ajudar, de acordo com a nossa visão, estava se destruindo e a garantia que tinham de não
naufragar estava indo embora. Assim também é a nossa vida, pois quando perdemos o emprego,
os bens, a saúde, os negócios ou um ente querido, e nossa fragilidade se revela. O desespero,
então, bate à porta, porque o que julgávamos seguro ficou totalmente ameaçado.

Jesus tem o controle sobre todas as circunstâncias
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o
vento e disse ao mar: "Aquiete-se! Acalme-se! " O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não
têm fé? " Marcos 4:38-40
Os discípulos perguntaram porque Jesus estava dormindo e provavelmente para eles o mestre
não se importava com o seu sofrimento. É isso que muitas vezes pensamos quando Deus não
intervém imediatamente em nosso favor. Mas o texto deixa claro que Jesus se importava SIM e
que também coloca em ordem todas as coisas quando está no barco de nossa vida. Sua declaração para a tempestade foi: “Aquiete-se, acalme-se”. O vento se aquietou e a bonança foi completa. Por último Jesus disse a eles: “por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?”. O
medo e a incredulidade andam juntos. A falta de fé leva ao medo. Mas, se Jesus está no barco,
não há que se temer as circunstâncias. O que tem levado você a temer?

Pare, pense e confie nele!
“Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o
mar lhe obedecem?" Marcos 4:41
Os discípulos ficaram tão impressionados com a autoridade de Jesus que perguntaram: “Quem
é este que até o vento e o mar lhe obedecem”? Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias,
capaz de acalmar o mar agitado da existência humana. Basta que ele esteja em nossa vida, que
lhe peçamos e confiemos nele. Ele é aquele que quer não apenas mudar as circunstâncias de
nossa vida, mas quer nos transformar e nos dar uma vida com propósito. Em uma de suas
referências a Jesus, a Bíblia diz: “...E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz”. (Isaías 9:6b). Este é Jesus! Confie somente nele e peça para tirar
seus medos e acalmar o mar e a tempestade de sua alma!

