Marcos 22

Ainda não têm fé?
Conhecemos alguém
comparando o que fala
com o que faz? Estamos
estudando a mensagem
de Jesus – e vemos que
trata do Reino de Deus
manifesto nele próprio.
Primeiro Marcos relatou
quatro ensinos de Jesus:
as parábolas do Semeador, da Candeia, do Agricultor e do Grão de Mostarda. Agora veremos
quatro ações de Jesus
que mostram seu Reino
absoluto e insuperável
sobre a natureza, sobre
os demônios, sobre a doença e sobre a morte.
Este PDF não deve ser reenviado. Cada pessoa interessada
deve fazer o download em <www.pacificadores.org/marcos>.
Você pode imprimir esse PDF para seu uso pessoal. Se desejar fazer mais cópias informe quantas cópias serão feitas a
<marcos@pacificadores.org>
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Leia a Palavra de Deus
35Naquele

dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: “Vamos para o outro lado”. 36Deixando a
multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
37Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. 38Jesus estava na popa, dormindo
com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos
o acordaram e clamaram: “Mestre, não te importas
que morramos?”
39Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao
mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” O vento se aquietou,
e fez-se completa bonança.
40Então perguntou aos seus discípulos: “Por que
vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?”
41Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos
outros: “Quem é este que até o vento e o mar lhe
obedecem?”. Marcos 4:35-41.
A fé que afasta o medo e supera as dificuldades
vem de ouvir e conhecer quem é Jesus.

Veja a Palavra de Deus
[H] Naquele dia, ao anoitecer, ao pôr do sol do dia
em que Jesus passou ensinando à margem do Mar
da Galiléia (Mc 4:1). [G] o outro lado, não uma
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direção específica – talvez por causa dos perseguidores, Jesus preferiu passar a noite navegando. [G]
um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o
barco, o Mar da Galileia fica abaixo do nível do mar,
cercado por montanhas altas, essas condições são
favoráveis a fortíssimos vendavais que agitam a superfície do lago. [A] Jesus estava na popa, dormindo
com a cabeça sobre um travesseiro, a descrição de
Marcos tem propósitos nitidamente espirituais, mas
preserva muitos detalhes que confirmam a veracidade dos fatos – o travesseiro seria o assento acolchoado do timoneiro. [L] repreendeu o vento e disse
ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!”, primeiro Jesus
‘instruiu’ o vento, causador do problema, sobre como
devia se comportar, depois falou com o mar, lit. ‘silêncio’ e ‘fique amordaçado’ – Jesus usou o imperativo, são ordens inquestionáveis. [T] medo, covardes,
levados pelo medo; fé, convicção, enfatiza o processo de convencimento pelo qual alguém chega a
ter certeza de algo – a falta de convicção (conhecimento) fazia com que os discípulos fossem covardes.
[T] apavorados... Quem é este...?, confirma a ideia
anterior de que eles não sabiam quem é Jesus e
qual o seu poder, por isso tinham medo.
1. Como Marcos descreve o cenário e nos informa
que havia testemunhas para os fatos? 35Naquele
dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos:
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“Vamos para o outro lado”. 36Deixando a multidão,
eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
2. Quais os elementos dramáticos que Marcos
relata para nos dar ideia da dificuldade da situação? 37Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que
esse foi se enchendo de água. 38Jesus estava na
popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram:
“Mestre, não te importas que morramos?”
3. Que elementos revelam o Reino de Deus através de Jesus, e qual a razão da covardia dos discípulos? 39Ele se levantou, repreendeu o vento e
disse ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” O vento
se aquietou, e fez-se completa bonança. 40Então
perguntou aos seus discípulos: “Por que vocês
estão com tanto medo? Ainda não têm fé?”
4. Como a ideia da covardia causada pela falta
de certeza ou conhecimento (fé) ainda é repetida
no texto? 41Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: “Quem é este que até o
vento e o mar lhe obedecem?”. Pense em todo o
ensino que Jesus transmitiu durante o dia inteiro:
de onde deveria vir a fé dos discípulos?
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Ouça a Palavra de Deus
Depois das quatro parábolas que comunicam a
mensagem do Reino de Deus, que mensagem esse
milagre transmitiu aos discípulos e seu relato comunica aos leitores? 41Eles estavam apavorados e
perguntavam uns aos outros: “Quem é este que até
o vento e o mar lhe obedecem?”
A que eventos anteriores Jesus se refere ao questionar os discípulos sobre ‘ainda’ não terem fé?
40Então perguntou aos seus discípulos: “Por que
vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?”
O que aprendemos sobre o total governo que
Jesus mostrou sobre o vento e o Mar, que mensagem isso nos transmite? 39Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: “Aquiete-se!
Acalme-se!” O vento se aquietou, e fez-se completa bonança.
Considerando a mensagem do Reino de Deus
em Jesus, como a ordem que ele deu e a obediência dos discípulos ilustra a atitude que sempre
deveriam ter? 35Naquele dia, ao anoitecer, disse
ele aos seus discípulos: “Vamos para o outro
lado”. 36Deixando a multidão, eles o levaram no
barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
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Muitos comentaristas notam certas semelhanças
entre esse relato de Marcos e a história de Jonas
(Jonas 1). Parece, no entanto, que são mais opostos do que paralelos. Lendo a história de Jonas, que
diferenças você vê entre ele e Jesus?

Sinta a Palavra de Deus
Como o chamado dos discípulos se parece com o
nosso quando passamos por uma situação difícil,
que vai além de nossa capacidade? 38Jesus estava
na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram:
“Mestre, não te importas que morramos?”. Na medida em que ainda nos questionamos sobre a ação
de Jesus quando enfrentamos situações de perigo
ou necessidade, esse texto tem muito a nos dizer.
Como discípulos de Jesus, estudando esse texto,
o que precisamos diminuir em nossa vida e como
faremos isso? 40Então perguntou aos seus discípulos: “Por que vocês estão com tanto medo?
Ainda não têm fé?”
Sabendo que a covardia e o medo dos discípulos
eram consequência da falta de certeza, conhecimento, convicção ou fé, como podemos enfrentar perigos e necessidades com verdadeira
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coragem? 41Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: “Quem é este que até o
vento e o mar lhe obedecem?”
Considerando a multidão que não se aprofundava no que Jesus dizia, então foi deixada na
praia, nos discípulos que estavam no mesmo
barco com Jesus, o que aprendemos a praticar
quando pensamos naqueles outros barcos que o
acompanhavam? 36Deixando a multidão, eles o
levaram no barco, assim como estava. Outros
barcos também o acompanhavam.
Se quisermos ver ‘outros barcos’ seguindo Jesus
conosco, o que devemos fazer, de que devemos
depender? 39Ele se levantou, repreendeu o vento
e disse ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” O vento
se aquietou, e fez-se completa bonança.
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Contato
Se você quer conversar ou comentar o conteúdo
desse devocional, escreva para
<marcos@pacificadores.org>.
Os devocionais de ‘O Livro de Marcos’ são uma realização da Agência Missionária de Mobilização
Evangelística – AMME evangelizar, sob a coordenação do pastor José Bernardo.
Siga, curta, compartilhe
@josebernardo.job no Facebook e Instagram.
@missaoamme (IG) e @AMMEevangelizar (FB)
Visite nossos sites em
www.missaoamme.org e www.pacificadores.org
Participe do grupo no Facebook
www.facebook.com/groups/MARCOSdevocionais/
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