
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Enquanto O Senhor Dormia 
 

Marcos 4: 35-41 
 

Introdução: em Marcos 4:35-41, a Bíblia relata um dos grandes milagres de Jesus. Conta o 
texto que eles estavam atravessando o Mar da Galiléia quando se levantou um grande 
temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco enchendo-o de água. O que 
chama mais a atenção nesse texto é que Jesus dormia na popa do barco e foi acordado, não 
pela tempestade, mas pelos discípulos desesperados e perplexos com o sono do seu Mestre. 

 
Essa passagem é riquíssima em significados, contudo, no estudo dessa semana, destacaremos 
três aspectos relacionados à fé. Fica evidente, nessa passagem, a falta de confiança dos 
discípulos para agir no mundo espiritual. O barco estava enchendo-se dágua sem que ninguém 
tomasse a iniciativa. O máximo que eles fizeram foi acordar Jesus, meio que o chantageando, 
perguntando se Ele não se importava com a morte deles, sem perceber que enquanto o 
Senhor dormia, Deus estava lhes dando uma oportunidade de serem ampliados na fé.  

 
Vejamos, então, os três aspectos relacionados à fé. 

 
1. Timidez – em primeiro lugar, esse texto mostra que existem situações na vida que podem nos 

intimidar. Podemos perder a ousadia diante de circunstâncias que parecem ser maiores do que 
a nossa fé. Depois que Jesus repreendeu o vento, Ele censurou os discípulos perguntando por 
que eles eram tão tímidos. A timidez, nesse caso, não tem nada a ver com temperamento, mas 
com a situação que lhes roubou a iniciativa. Muitas pessoas consideradas fortes e desenvoltas, 
às vezes, quando enfrentam determinado tipo de luta acabam se retraindo. 

 
No caso dos discípulos de Jesus, os fortes ventos e as altas ondas criaram um cenário 
aterrorizante para eles. Na vida também temos que enfrentar cenários parecidos. Não são 
ondas e ventos, mas pode ser um problema financeiro, uma crise no casamento, uma 
dificuldade com um filho, uma luta profissional, uma enfermidade, em fim, alguma 
circunstância que desafie a nossa fé.  

 
2. Ação – em segundo lugar, entendemos que o inimigo quer nos impressionar com quadros que 

nos roubam a perspectiva. É dessa forma que muitos são paralisados. Tiago diz que a fé sem 
ação é morta. Nós agimos porque cremos, e não cremos porque agimos. Quando cremos que 
Deus é poderoso para transformar os quadros sombrios que, às vezes, temos de enfrentar, isso 
deve nos encher de coragem para fazer o que é necessário. 

 
Veja que no verso 40, Jesus diz que eles não tinham fé. É evidente que Jesus não estava 
falando que eles não criam nele. O que Jesus está dizendo é que podemos crer e não agir, e 
quando isso acontece, significa que não temos fé. Crer e não agir é o mesmo que não crer, por 
isso, quando somos intimidados e não agimos, Jesus nos pergunta: “como é que não tendes 
fé?” 

 
3. Autoridade – em terceiro lugar, quando os discípulos acordaram Jesus para que Ele tomasse 

alguma providência, ficou evidente que eles não se sentiam com autoridade para repreender 
aquela tempestade. O que o Senhor nos ensina aqui, é que Ele nos deu autoridade para 
agirmos e espera que em nome dele repreendamos as tempestades ao invés de ficarmos nos 
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queixando: “Mestre, não te importa que pereçamos?”. O que Jesus espera de nós, quando a 
tempestade vem, é que nos levantemos em autoridade e exerçamos a nossa fé.  

 
Quando Moisés se encontrava encurralado pelo exército de Faraó, diante do Mar Vermelho, 
com quase três milhões de pessoas debaixo do seu comando, Deus lhe disse: “Por que clamas 
a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem?” (Ex 14:15). Em outras palavras, Deus disse a 
Moisés: “Agora é hora de agir, use a autoridade que eu lhe dei”. Até aquele dia, Moisés não 
sabia que tinha autoridade para abrir o mar, mas creu e agiu em autoridade e o mar se abriu 
diante dos olhos daquela multidão. 

 
Conclusão: talvez você não tenha provado ainda de um grande milagre, de uma grande virada 
na sua vida, mas é fato que Deus nos concedeu autoridade para abrirmos mares e 
repreendermos tempestades. A nossa fé não é um mero exercício de um pensamento positivo, 
mas a confiança na Palavra do nosso Deus que nos leva a provar dos seus grandes milagres. 


