
QUE GRANDE AMIGO É JESUS 

MARCOS 6.45-52 

INTRODUÇÃO 

Os Evangelhos descrevem várias tempestades com enormes ondas no Mar da Galileia, 

chegando a amedrontar os discípulos de Jesus. 

O Mar da Galileia é de grande importância para o povo de Israel, pois é lugar onde, de acordo 

com a Bíblia, vários dos discípulos de Jesus pescavam.  

A Bíblia descreve várias tempestades com ondas enormes no interior do Mar da Galileia. 

 

A origem das tempestades 

Apesar de ser um lago, por que ocorrem tempestades no Mar da Galileia? O fato acontece 

devido o lago estar em um ambiente montanhoso, especialmente no norte, onde o monte 

Hermon, com suas montanhas cobertas de neve 2.750 metros é visível de água em dias claros e, 

acima de tudo a profunda depressão da superfície deste lago, a mais de 200 metros abaixo do 

mar Mediterrâneo não muito distante, frequentemente cria instabilidade no clima, que 

normalmente é quente e calmo, o que resulta na presença inesperada de um vento forte, que 

ondula as ondas, que às vezes podem exceder até 2 metros de altura. 

Essas tempestades repentinas ocorrem, especialmente no verão, no final da tarde, com ventos 

do oeste e geralmente não duram muito, enquanto no inverno podem fazê-lo com ventos que 

descem das colinas de Golã, que são menos violentas, mas mais duráveis. 

Podemos tomar o Mar da Galileia como uma ilustração da vida cristã. Vivemos em um 

ambiente chamado mundo caído, mundo que jaz no Maligno. Neste ambiente as tempestades 

chegam a nossa vida, a nossa família repentinamente. Não há avisos prévios. 

Imaginemos a situação dos discípulos diante do Mar revolto. Momentos de medo, apreensão, 

risco de morte. Eram homens acostumados com a pescaria e com as mudanças abruptas. Mas 

tudo isso não foi suficiente para acalmá-los. As tempestades estavam sobrepujando suas condições 

físicas e emocionais.  

Assim também com nossas vidas quando chegam as tempestades (crise no casamento, na 

família, na vida financeira, na saúde com chegada da doença grave), somos sufocados, ficamos 

vencidos, desanimados, assustados. 

Que lições preciosas podemos aprender no texto lido, para o enfrentamento das tempestades 

da vida. 

Jesus é o grande e maravilhoso amigo! “Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o 

irmão” (Provérbios 17.17). 

 

1. VENDO-OS EM DIFICULDADE (MARCOS 6.48) 

Deus não está ausente, nada é oculto ao Senhor, ele conhece cada uma das nossas 

necessidades. O Deus a quem servimos é o Deus de olhos abertos, o Deus que vê: 

• A experiência de Agar: “Então, ela invocou o nome do SENHOR, que lhe falava: Tu és Deus 

que vê; pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê?” (Gênesis 16.13); 

• A experiência dos israelitas: “Disse ainda o SENHOR: Certamente, vi a aflição do meu povo, 

que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento” 

(Êxodo 3.7); 



• Deus vê o nosso coração: “Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua 

aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei; porque o SENHOR não vê como vê o homem. 

O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o coração” (1 Samuel 16.7). 

 

2. VEIO TER COM ELES (MARCOS 6.48) 

Deus não somente vê ele vem. A iniciativa é sempre do Senhor, não somos nós que vamos é 

Deus quem vem. Deus já veio até nós na Pessoa de seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

O verbo que se fez carne e habitou entre nós (João 1.14). 

Jesus Cristo sempre vem: 

• Ele vem em meio as nossas dificuldades, quando a nossa vida está enfrentando ventos 

contrários, tempestades avassaladoras, vem na quarta vigília da noite (vigílias romanas – 1ª vigília 

do pôr do sol até às 21h; 2ª vigília das 21h à meia-noite; 3ª vigília da meia noite às 3h e 4ª vigília 

das 3h até a aurora). 

Jesus vem na hora certa, ele nunca está nem adiantado e nem atrasado. Ainda que na nossa 

visão ele está demorando. Ele vem andando por sobre o mar. Ele é todo-poderoso. Ele está acima 

das ondas, das tempestades, dos problemas, das crises. 

• Jesus veio a casa de Jairo (Marcos 5.21-23; 35-43). 

• Jesus veio e caminhou com dois discípulos no caminho de Emaús (Lucas 24.13-49). 

• Jesus veio aos discípulos fechados no quarto (João 20.19-23). 

 

3. SUBIU PARA O BARCO PARA ESTAR COM ELES (MARCOS 6.51) 

O Senhor deseja entrar no barco da nossa vida. 

Quantas vezes as ondas, os ventos, as tempestades da vida quase que nos levam à pique.  

Nossa vida parece que afundou nas águas revoltas. Ficamos arruinados, perdidos em meio as 

ondas. 

Lembramos daquele cântico: Meu barco é pequeno. 

“Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minhas mãos. 

Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. 

Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. 

Mas quando Jesus meu barco guiar aos céus poderei alcançar”. 

Observemos à luz de Marcos 6.49,50 que os discípulos estavam tão apavorados que quando 

avistaram ao Senhor pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, todos estavam aterrados. O 

medo coloca fantasmas diante de nós. 

Foi nestas circunstâncias que o Senhor não só viu, veio, mas subiu ao barco para estar com os 

discípulos. Jesus não vem apenas nos visitar, ele vem para ficar, habitar em nossos corações. 

 

CONCLUSÃO E APLICAÇÕES 

Que grande amigo é Jesus. Que maravilhoso Salvador. 

Ele vê, ele vem, ele sobe a bordo da nossa vida. 

Você já reconheceu Jesus como o grande amigo e maravilhoso Salvador? 

Ele já entrou no barco de sua vida para acalmar as suas tempestades? 

Ele está aqui hoje e está passando cheio de amor! Ele é todo-poderoso para salvar, curar 

suas feridas, restaurar seu casamento, sua família. 

Ele está à porta do seu coração para entrar em sua vida e ser não um hóspede, mas um morador 

permanente.  



Ouça a sua doce voz: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a 

porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” (Apocalipse 3.20). 

Receba-o agora e tenha vida abundante, vida eterna! 
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