Marcos 29

Coragem! Sou eu!
Jesus tinha o costume de
explicar, em particular,
para seus discípulos as
coisas que dizia e fazia.
Na história que veremos
hoje, Jesus separa os discípulos mais uma vez e
lhes dá uma dramática lição sobre quem ele é e o
que pode fazer. Isso causou tanto impacto que a
história chegou até nós. É
uma história que ensina
sobre o perigo da ignorância em produzir ideias erradas, perturbar nossas
emoções e até endurecer
nosso coração. Por isso
devemos conhecer Jesus!
Este PDF não deve ser reenviado. Cada pessoa interessada
deve fazer o download em <www.pacificadores.org/marcos>.
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Leia a Palavra de Deus
45Logo

em seguida, Jesus insistiu com os discípulos
para que entrassem no barco e fossem adiante dele
para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
46Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar.
47Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e
Jesus se achava sozinho em terra. 48Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento
soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiuse a eles, andando sobre o mar; e estava já a ponto
de passar por eles.
49Quando o viram andando sobre o mar, pensaram
que fosse um fantasma. Então gritaram, 50pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou eu!
Não tenham medo!”
51Então subiu no barco para junto deles, e o vento
se acalmou; e eles ficaram atônitos, 52pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Marcos 6:45-52
Os discípulos de Jesus o ouvem e, no meio das dificuldades, experimentam seu Reino absoluto.

Veja a Palavra de Deus
[G] Betsaida, eles devem ter partido de um ponto a
noroeste do lago e queriam chegar à cidade de
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Betsaida que ficava ao norte. [A] subiu a um monte
para orar, provavelmente para ficar sozinho (v 47).
[H] Ao anoitecer... Alta madrugada, Jesus começou
orar por volta das 18:00 e ficou ali até o período entre
3:00 e 6:00 (quarta vigília) – Marcos sempre destaca
os longos períodos que Jesus dedicava à oração. [G]
no meio do mar... porque o vento soprava contra
eles, eles deveriam ter navegado ao longo da margem, do noroeste para o norte, mas estavam no
meio do mar, porque o vento os empurrava para o
sul. [T] Ele viu... Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar; e estava já a ponto de passar por eles...
e o vento se acalmou, são todas manifestações do
poder de Jesus – de algum modo ligadas a tantas
horas de oração. [T] fantasma, os judeus temiam
muito qualquer contato com o mundo espiritual – tinham o receio de serem destruídos por poderes desconhecidos. [L] gritaram, a palavra usada originalmente indica que foram gritos muito altos; aterrorizados, a palavra originalmente é ‘agitados’, ‘sacudidos’,
podendo indicar o comportamento ou as emoções;
Coragem, a palavra original significa ‘ser aquecido
internamente’, combina com a sensação de frio que
o medo traz. Medo, no original a palavra dá a ideia
de ‘fugir voando’, como os pássaros quando se assustam. Atônitos, literalmente, ‘muito comovidos’. [L]
entendido, a ideia aqui é ‘por junto’, juntar os fatos,
literalmente ‘pois eles não juntaram os fatos sobre
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os pães’. [L] O coração deles estava endurecido, no
mundo antigo, o coração era a sede dos pensamentos e intenções; endurecido é derivado de um tipo de
mármore – ‘cabeça dura como pedra’.
1. Como Jesus ainda organiza o cenário depois
da multiplicação dos pães e a que se dedica?
45Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia
a multidão. 46Tendo-a despedido, subiu a um
monte para orar.
2. Quanto tempo Jesus dedicou à oração e que
resultados obteve? O que os discípulos faziam
e o que resultou disso? 47Ao anoitecer, o barco
estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. 48Ele viu os discípulos remando
com dificuldade, porque o vento soprava contra
eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles,
andando sobre o mar; e estava já a ponto de
passar por eles.
3. Que emoções os discípulos experimentaram
ao ver Jesus e as manifestações do seu poder e
como o Senhor lidou com isso? 49Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse
um fantasma. Então gritaram, 50pois todos o
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tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus
imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou eu!
Não tenham medo!”
4. Que explicação Marcos dá para a reação dos
discípulos ao verem Jesus e as manifestações
de seu poder? 51Então subiu no barco para junto
deles, e o vento se acalmou; e eles ficaram atônitos, 52pois não tinham entendido o milagre dos
pães. O coração deles estava endurecido.

Ouça a Palavra de Deus
Como os relatos de Marcos sobre Jesus sempre explicar o que acontecia em particular aos discípulos
facilita o entendimento dessa história? 45Logo em
seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que
entrassem no barco e fossem adiante dele para
Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
O que provocou o medo, a agitação e a comoção que os discípulos demonstraram e que Jesus repreendeu? 49Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma.
Então gritaram, 50pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados... 51... e eles ficaram atônitos, 52pois não tinham entendido o milagre dos
pães. O coração deles estava endurecido.
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Que instruções Jesus dá aos discípulos e em que
baseia sua instrução, isto é, o que os discípulos
precisavam saber para ter coragem ao invés de
medo? 50... Mas Jesus imediatamente lhes disse:
“Coragem! Sou eu! Não tenham medo!”
Na história anterior o povo poderia ter ido comprar comida, mas Jesus decidiu multiplicar pães
e peixes; nessa história os discípulos poderiam
continuar remando, mas Jesus decidiu parar o
vento – o que isso revela sobre o relacionamento de Jesus com seus discípulos? 51Então
subiu no barco para junto deles, e o vento se
acalmou; eles ficaram atônitos, 52pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração
deles estava endurecido.

Sinta a Palavra de Deus
Quanto, hoje como antes, as pessoas olham para
Jesus, veem e se beneficiam das coisas que ele faz,
mas não o reconhecem e nem entendem? 49Quando
o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse
um fantasma... 52pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido.
Você está com a multidão que vai embora ou
com os discípulos a quem Jesus encontra de
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madrugada; de que lado você está? 45Logo em
seguida, Jesus insistiu com os discípulos para
que entrassem no barco e fossem adiante dele
para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
Como tanta oração (pelo menos 6 horas) se relaciona com o grande poder de Jesus e o que isso
significa para você já que a Bíblia ensina a orar?
46Tendo-a despedido, subiu a um monte para
orar... Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles...
‘Estar no mesmo barco’: como a coletividade da
experiência de medo e da mensagem de encorajamento pelo conhecimento lhe ensina sobre a
importância da igreja para a sua fé? 50pois todos
o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou
eu! Não tenham medo!”
Se o seu coração for duro por falta de entendimento de quem é Jesus e do que ele pode fazer,
como mudar isso? 51Então subiu no barco para
junto deles, e o vento se acalmou; eles ficaram
atônitos, 52pois não tinham entendido o milagre
dos pães. O coração deles estava endurecido.

A boa notícia do Reino

Marcos 29. Coragem! Sou eu!

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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