Estudo 7 – Jesus acalma a tempestade
Introdução:
 Leia Marcos 4:35-41. Essa passagem também encontra-se em Mt 8:23-27 e Lc
8:22-25.
 A geografia do Mar da Galiléia atraia muitas tempestades violentas e repentinas.
 O mar da Galiléia era na verdade um grande lago. Possui 21 quilômetros de
comprimento e 13 quilômetros de largura.
 O lago é cercado por montanhas e seus desfiladeiros promovem o encontro do ar
frio que vem do Mediterrâneo com o ar quente que permanece sobre a região do
lago, formando assim tempestades com ondas de até dois metros de altura.
1. O Milagre de Jesus – Mc 4:35-41
 Jesus tinha ensinado e curado muitas pessoas durante o dia todo. Ele decide ir
com os discípulos para a outra margem do Mar da Galiléia.
 A outra margem = a margem oriental.
 A Região da Gadara - Os judeus evitavam a região porque a população
predominante ali era de gentios.
 Navegar pelo Mar da Galiléia depois que escurecia era uma prática comum dos
pescadores.
 Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes e estavam
acostumados com as tempestades comuns nessa região.
 Aquele vendaval foi tão violento que fez com que os discípulos (até os mais
experientes) fossem tomados pelo medo.
 Jesus estava cansado e por essa razão estava dormindo na parte de trás da
embarcação.
 Diante do perigo, os discípulos clamam pelo socorro do seu Mestre.
 Ao ouvir o grito de socorro dos discípulos, Jesus levantou-se e repreendeu o vento
e o mar dizendo: Aquiete-se! Acalme-se!
 Na mesma hora, o vento e o mar ficaram tranquilos.
 Jesus repreende os discípulos pela sua covardia e falta de fé!
 Os discípulos deveriam descansar no fato de que Jesus estava com eles – Nada de
mal aconteceria com eles!
 Apavorados com tamanha demonstração de poder, os discípulos perguntavam:
quem é este que até o vento e mar lhe obedecem?
 Os judeus sabiam que somente Deus tem o poder de controlar o vento e o mar- Sl
65:5-7; 89:8-:9 e 107:21-30.
 Eles estavam na presença de alguém que era maior que a tempestade e o mar!

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Quem é este que até o vento e mar lhe obedecem?
 O poder de Jesus sobre a natureza revela que ele não era apenas um carpinteiro
que se tornara um rabino (mestre).
 Somente Deus tem o controle sobre a tempestade e o mar! E Jesus tem esse
mesmo poder!
 Os discípulos tinham várias provas da divindade de Jesus. Jesus tinha
transformado a água em vinho, tinha curado muitas pessoas e tinha expulsado
muitos demônios e mesmo não tinham fé!
 O vento e o mar obedeceram a voz de Jesus. Jesus é to do poderoso. Jesus é
verdadeiramente o Filho de Deus.
Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele pode
fazer no estudo de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 Podemos confiar no Senhor Jesus Cristo nos momentos de medo, problemas
e dificuldades.
 São nesses momentos que devemos exercer nossa fé em Jesus.
 O medo deve nos levar para mais perto do Senhor e não para longe.
 Jesus nunca deixa de socorrer os seus filhos!
 O seu amor e o seu poder nos libertam do medo!
 Líder: Pergunte: Alguém pode compartilhar um momento onde Deus
respondeu seu pedido de socorro? (deixe as pessoas compartilharem e
depois enfatize a fidelidade de Deus em cada compartilhar).
 “Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem” para você?
 Oração.

