COMPLETA BONANÇA
TEXTO: Marcos 4:33-41
33 Com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto
podiam receber.
34 Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com
os seus discípulos, explicava-lhes tudo.
35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o
outro lado".
36 Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos
também o acompanhavam.
37 Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma
que este foi se enchendo de água.
38 Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos
o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos? "
39 Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se! Acalme-se! " O
vento se aquietou, e fez-se completa bonança.
40 Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda
não têm fé? "
41 Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o
vento e o mar lhe obedecem? "
INTRODUÇÃO:
• Por que você está com tanto medo?
• Essa é a minha pergunta
• A única resposta é:
• Ainda não tem fé?
• Eles estavam apavorados
• Você conhece Jesus?
• Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem.
• Você tem certeza que conhece ele?
• Fale assim consigo mesmo: “Deus eu preciso ouvir o Senhor nesta noite! Fale ao
meu coração”
•
•
•
•
•
•
•

Jesus estava com eles no barco quando veio a tempestade.
A minha pergunta é: Aquela tempestade anulou a bondade de Deus.
Jesus propôs a viagem, Jesus os chamou, ele os convidou...
E aí vem a tempestade veio.
A minha pergunta é: Aquela tempestade anulou a bondade de Deus.
Claro que não!!!
Como explicar o que eles estavam passando?

• Jesus não ensina teoria, mas na prática.
• Eles poderiam morrer, a tempestade era real, mas para Jesus era uma grande lição,
era uma parábola.
• Será que saber que aquilo era um teste não muda a sua perspectiva???
• Para mim muda...

• Entenda uma coisa, a tempestade veio mesmo eles tendo obedecido a Jesus.
• Mas a nossa tendência é achar que sempre estamos pagando por algum erro que
cometemos.
• Queremos sempre nos culpar ou achar um culpado para tudo.
• Muitos problemas são oportunidades para um grande aprendizado.
• Jesus está dizendo, mesmo que eu esteja EM você não significa que não vai
acontecer nada COM você.
• E o diabo tem usado isso para desanimar muitas pessoas.
• Eles dizem: “Ah! Não está funcionando!”
• E por isso muitos não conseguem viver uma fé produtiva, que supera, uma vida
vencedora.
1. VOCÊ PODE FAZER PERGUNTAS
• Não é errado.
• Olha aqui o que eles perguntaram: “Mestre, não te importas que morramos?”
• É claro que essa pergunta evidencia medo, pânico...
• Mas também atrai a solução. Mostra fé.
• Mas não fique chateado se Jesus lhe devolver a pergunta: “Porque você é tão tímido,
você não tem fé?”
• Eles precisavam ter fé Jesus.
• Jesus não disse, vamos para o outro lado.
• Ora se Jesus disse que vamos para o outro lado então eu acredito que nós vamos
para o outro lado.
• Ninguém tem fé, sem ter fé na promessa.
• O medo não cabe.
• Se o meu destino é chegar do outro lado então eu não vou me afogar.
• Se Jesus está comigo não terei medo (Salmo 23:4) – “Ainda que eu ande...”
2. A PRESENÇA DO SENHOR NOS DÁ SEGURANÇA
• Jesus prometei que estaria conosco todos os dias.
• Se eles não acreditassem na promessa: “Nós vamos para o outro lado”.
• Se eles não acreditassem na presença.
• Pelo menos eles deveriam acreditar no que eles estavam vendo.
• Jesus não estava tentando tirar a água do barco, ele estava dormindo.
• O que significa dormir na tempestade? PAZ
• O quadro da pomba dormindo na fenda de uma rocha em meio a tempestade.
• Salmo 91:1 – “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do
Todo-poderoso”.
• Sabe porque você não tem paz? Você não dorme direito? Porque você ainda não
entrou neste cantinho.
• Jesus tem um compromisso contigo. Ele te ama.
• E a prova do compromisso dele com você, não é a ausência de problema, mas é a
presença dele com você no mesmo problema.
• É isso que prova que ele se importa.
• Ele quer te ensinar o tempo todo.

• Eu prefiro estar no meio de uma tempestade com Jesus do que numa calmaria sem
ele.
3. QUEM É ESTE?
• No meio dos problemas é normal termos muitas perguntas.
• Precisamos ouvir o que Deus também está nos perguntando.
• Eu quero dizer para você que as tempestades são as escolas de Deus.
• Jesus não levava seus discípulos para as salas de aulas, ele levava para as
parábolas da vida.
• As perdas, mortes, desempregos, doenças, problemas dos mais diversos são
parábolas da vida.
• Eles aprenderam que era Jesus não na ausência das tempestades, mas no
livramento delas.
• Se o mar não estivesse revolto e se o vento não estivesse forte eles jamais teriam
visto Jesus em ação, mostrando o seu poder na natureza.
• Deus não quer que você tenha uma aulinha teórica sobre ele.
• Ele quer mostrar para você que ele é nas situações reais, verdadeiras.
• Para que você possa dizer: “Eu sei quem ele é, porque no momento que eu mais
precisei, ele estava lá comigo”.
• Você quer conhecer a verdade sobre tudo, então chegue perto de Jesus, ele é o
mestre.
• E quando ele abençoa, ele não abençoa somente um ou dois, mas a todos.
• O verso 36 diz que: “Outros barcos também o acompanhavam.”
• Quando a tempestade veio, veio para todos, mas quando Jesus acalmou, acalmou
para todos.
• Ele é o abençoador desconhecido.
• Quantas bênçãos você já recebeu, e nem se deu conta que era Jesus.

Conclusão
• Eu quero desafiar você neste momento:
1. Não tenha medo dos problemas, não pule do barco.
2. Não tenham medo de fazer perguntas a Jesus.
3. Saiba com certeza, quem é Jesus.

