
Se Jesus está no seu barco ele acalmará a tempestade 

 
Marcos 4:35-40 
“Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram 
o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele; e os barcos o acompanharam. De repente, 
começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que 
ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte detrás do barco com a cabeça na almofada. 
Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre! Nós vamos morrer! O Senhor não te importas com isso? 
Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: – Silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo 
ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim medrosos? Vocês ainda não têm fé? 
 
Depois de um dia estafante, de muito trabalho, os discípulos de Jesus foram convidados a atravessarem o 
rio, passar para o outro lado. Mas que maravilha, Jesus estava no barco, não tem problema, estamos livres 
de males pensaram alguns. 
Quando nos convertemos somos chamados a atravessarmos o rio da vida e chegarmos ao outro lado, que é 
os céus. O problema é a travessia, as tribulações dessa caminhada, as lutas e provações, as tentações. As 
tempestades que tentam nos sucumbir, e nos derrotar. Mesmo Jesus estando no barco, não somos isentos 
dos ventos contrários e das tempestades que sacode nosso barco, sucumbindo nossa fé. 

O que fazer quando as tempestades da vida sucumbem o barco de nossa vida? O que fazer para o 
barco não ir ao fundo, ou ser destroçado pelos ventos contrários? 
 
CINCO TIPOS DE TEMPESTADES QUE SACODE O BARCO DE NOSSA VIDA 
São aquelas que abalam muitos discípulos de Jesus. São ventos contrários que tentam nos abalar e nos fazer 
desesperar e perder a fé no Senhor da glória 

1. Tempestades das finanças. 

– Desemprego. 
– Salário que não dar para pagar despesas. 
– Dívidas. Todo mês você paga as contas e ainda ficam outras para pagar. (vermelho) 
– Um objeto que você não esperava teve que comprar. Um gasto inesperado. 
– Sua empresa não decola, está sempre devendo. Não era aquilo que você pensava. 

2. Tempestade dos conflitos familiares. 

– Filhos. Maridos. Esposas. Parentes. Separação de pais. Discussões, brigas, desarmonia, a sua casa não há 
paz. 

3. Tempestades dos conflitos com pessoas amigas e irmãos. 

-Amigos. Colegas de trabalho. Da escola, da faculdade. Irmãos da fé. 
– Sente que foi traído (a), pela pessoa que você ama e considera. 

4. Tempestade das doenças. 

- Doença da alma. Tristeza, angústia, medo. Solidão. 
- Doença do corpo. Dores de cabeça, na coluna, no estomago… 

5. Tempestade das tentações. ( um desassossego na alma) 

– Tentado a desistir: Da igreja, de casa, do trabalho. 



– Tentado trair sua esposa, seu esposo, sua família. 
– Tentado a desistir de seus sonhos e projetos. 

  

HÁ ESPERANÇA PARA OS QUE PASSAM PELAS TEMPESTADES 

 Jesus está no barco. Está na sua vida, está contigo e não te abandonou. 

O sono de Cristo. Muitas vezes clamamos a Cristo e parece que não somos ouvidos, parece que ele 
está dormindo, ou não está escutando a nossa oração de desespero. Mas ele está no barco e está nos 
ouvindo. 

O clamor dos discípulos: “Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! 
Perecemos!” Mateus 8:25 

“ E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro; eles despertaram e lhe disseram: mestre 
não te importa que pereçamos?” Marcos 4:38 

“Chegando-se até a ele o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo!” Lucas 8:24 
Gritar por socorro, pedir ajuda, esse deve ser nosso proceder num tempo de tempestades. 
Jesus se levantará, ele irá atender aos teus apelos. Jesus ordenará que as tempestades se acalmem, 

e elas irão se dobrar ao Senhor da glória! 
“Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos povos.” Salmo 65:7 
“ Tu dominas o mar Poderoso, tu acalmas suas ondas furiosas.” Salmo 89:9 
Jesus é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. 

Salmo 93. 
A bonança virá… 
Você ficará perplexo, mas ela virá… A tua bênção virá!!! 

 

 


