
MARCOS 4.33-41



“Que tipo de poder será necessário 
para implantar o Reino de Deus num 

mundo tão hostil?”
Com que poder você acha que o reino de Deus será 
implantado? 
Como você encara as tempestades da vida?  
O que as tempestades revelam sobre sua fé? O que 
elas te ensinam?



mensagem central

As tempestades que nos sobrevem 
estão debaixo da autoridade de Jesus e 
revelam o coração do homem ajustando 

o foco na pessoa de Cristo.  



I) As tempestades fazem parte do processo 
de discipulado de Jesus

• Ele ensina com as palavras, mas também com as experiências da vida 
• Ele ensina que no caminho da obediência nós também enfrentaremos 

tempestades  
• Tempestades repentinas - “ora, levantou-se”. De repente, quanto 

menos esperavam, ela veio.  
• Tempestades furiosas - “grande temporal de vento, e as ondas se 

arremessavam contra o barco”.  
• Ele ensina que o fato dele estar presente na vida dos discípulos não os 

isentará de tempestades 
• Ele ensina que em muitos momentos da vida, a capacidade deles e a 

confiança deles nos colegas não serão suficientes para ajudá-los a 
enfrentar as tempestades 



II) As tempestades revelam o coração dos 
discípulos de Jesus 

A. Revelam um coração temeroso 
- Eles tinham vários motivos para não temerem: 
❖Eles tinham a promessa de Jesus de que chegariam à outra margem 
❖Eles tinham a presença de Jesus no barco com eles 
❖Eles tinham Jesus dormindo no barco deles 
❖Eles tinham o criador dos ventos e do mar com eles 

B. Revelam um coração duvidoso 
- Os discípulos deixaram escapar algumas questões durante a tempestade: 
❖Mestre, não te importa que pereçamos?  
❖Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?



III) As tempestades revelam o poder e a 
autoridade de Jesus 

A.As tempestades não pegam Jesus de surpresa 
B.As tempestades não tiram o sono de Jesus 
C.As tempestades estão sob o controle de Jesus




