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Com Jesus nas TempesTades na vida
Já passou por tempestades na 
vida?

Nas tempestades da vida lem-
bra-se das promessas de Deus?

Nas tempestades da vida tem 
consciência que Jesus está 
consigo?

Nas tempestades da vida coloca 
em causa o cuidado de Deus? 
Porquê?

E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem 
é este que até o vento e o mar lhe obedecem? (Marcos 4:41)

Depois de um dia de ensino muito trabalhoso, Jesus diz aos 
seus discípulos que passassem para a outra margem do mar 
da Galileia. Assim que o barco inicia a travessia, o Senhor apro-
veita para dormir um pouco na popa do barco. 
De um momento para o outro, surge uma tempestade mui-
to assustadora, em que as ondas se arremessavam contra o 
barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água 
(Mc.4:37).
Os discípulos vêem-se impotentes para controlarem o barco 
e vão acordar Jesus com uma pergunta crítica: Mestre, não te 
importa que pereçamos? (Mc.4:38)

Pr. Rui Sabino

Jesus reprendeu o vento, o mar e, imediatamente, houve bonança, para estupefação dos seus discípulos!
Imediatamente, Jesus perguntou-lhes porque tinham medo e como é que ainda não tinham fé! À partida, 
qualquer pessoa teria medo numa tempestade daquela envergadura, estando num barco extremamente 
frágil. Porém, Jesus considerou que não havia razão para ter medo e muito menos perder a fé. 
Podemos identificar três motivos que explicam a crítica que Jesus fez à fé dos discípulos.
O primeiro motivo foi por eles terem ignorado a sua promessa. Jesus havia dito: Passemos para a outra 
margem (v.35) e eles não creram.
O segundo motivo foi porque ignoraram a sua presença. Jesus estava no barco, jamais iriam naufragar.
O terceiro motivo foi porque desconfiaram do Seu cuidado sobre as suas vidas. Eles creram que, ainda 
que estivessem com Jesus, poderiam morrer naquele dia. 
Fé é crer no invisível, baseado no poder e amor de Jesus.
O Senhor queria que os seus discípulos não ficassem assutados com as circunstâncias assustadoras, sim-
plesmente porque estavam com Ele. E queria que confiassem no seu amor e cuidado. O mesmo deseja 
Jesus para cada um de nós.
Na vida surgem tempestades assustadoras e inesperadas. Sejam crises de saúde, financeiras, familiares, 
ou outras, por vezes tiram-nos o chão. Mas a fé é também viver as dificuldades na dependência e con-
fiança no Senhor. Fé é crer que o mar vai-se abrir, que da rocha vai sair água, que na vasilha continuará a 
existir azeite, ou que iremos passar para a outra margem, apesar da tempestade.
Fé é a confiança que o Senhor será connosco em qualquer situação da nossa vida.
Cabe-nos, pois, viver com fé e anunciar aos outros que o Senhor em quem depositamos a nossa vida tem 
poder para terminar qualquer tempestade.



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja em tempos difíceis. 
Pelos Cultos e reuniões online, em tempos de confinamento.
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online.

Campanha de Oração Juntos. 
Famílias Que Oram Por Famílias: a lançar muito em breve. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Sabedoria para as autoridades 
   - Profissionais de saúde 
   - Doentes. 
Pelos nossos pastores e liderança. 
EVM, CBP, Seminário. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Transmissão em Direto
Os serviços de culto da IBQ, por tempo inde-
terminado, passam a ser apenas em formato 
online. 
Os links para a transmissão em direto estão 
disponíveis no website da igreja:
www.igrejabaptistaqueluz.com
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