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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Jesus acalma a tempestade! Quando os problemas surgem, 
temos um comportamento semelhante: culpamos alguém. O governo, a família, 
a igreja, e até mesmo a Deus, que deveria sair em nosso socorro. Ao singrar 
águas revoltas, podemos permanecer no barco, enfrentando a tempestade, ou, 
em desesperada atitude, como se órfãos do Eterno, pular no mar. 

 
Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, desenvolvida pelo 

nosso filho Davi, que adiante compartilho: 
 

SIMPÓSIO DO CAPITÃO 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Balança, em tremenda inconstância. As redes de pesca 

permanecem sob a superfície da madeira. O vento impede qualquer segundo 
de intervalo, enquanto a chuva cobre a visão do horizonte e pesa sobre a 
embarcação cuja total submissão à realidade externa era eminente. Por um 
instante, você não pisa mais o chão ao qual estava familiarizado. Seus pés não 
puderam mantê-lo firme. A água, extremamente fria, cobria-lhe totalmente o 
corpo. Persistisse ou não, a impressão era de que, quer nadasse ou não, o 
cinzento céu lhe era cada vez mais inalcançável. Naquele eterno mar, sem 
qualquer sinal de som ou vida, o que você vê? Mesmo com olhos fechados, 
cansados, um quente puxão te eleva repentinamente. Parece que entre tantos 
náufragos, aquelas mãos feridas lhe carregaram através de tamanha 
profundidade. No texto de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 ao 41, nós e os 
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discípulos somos lembrados do maior resgate que já presenciamos e do qual 
fomos convocados a, eternamente, nos encorajar. 

 
Dentre tantos milagres feitos pelo Cristo, o acalmar da 

tempestade não fora apenas coberto de detalhes, mas também o mais 
perceptivo sensorialmente, principalmente quando nos colocamos no lugar dos 
discípulos. Afinal, se usarmos de nossas maiores tribulações como expressões 
metafóricas de uma tempestade, conseguiríamos mensurar tanto o desejo que 
os seguidores do Filho tinham do Seu poder para libertar, como também do 
reconhecimento que eles tinham de sua própria incapacidade de suportar as 
aflições carregadas por aquelas ondas (Marcos 4: 37-38; Gálatas 3: 10-14). 
Consequentemente, se colocando como a âncora, Jesus acalma o temporal 
por ordem enquanto se lança aos cantos mais profundos para salvar cada um 
de seus irmãos, tomando a forma da promessa tão ansiada desde o Gênesis e 
concretizando a Palavra a cada gota d’água que Lhe preenchia os pulmões 
(Marcos 4:39; Hebreus 6: 19-20; Hebreus 1:3).  

 
Por meio do Seu sacrifício, fomos alcançados e perdoados, 

aproximando-nos do Pai celestial que O enviou (Efésios 2: 13-18). Ainda assim, 
em nenhum momento Ele deixou de ser menos homem: na verdade, apenas 
sob a circunstância de ser plenamente Deus e plenamente homem, o Messias 
poderia realmente compreender as nossas dores e, simultaneamente, sará-las 
(Hebreus 2: 17-18; Hebreus 4: 14-16). Portanto, a maior prova de sua graça é o 
simples fato de que Ele independe de nossa confiança para permanecer fiel. O 
temor daqueles homens e o manifestar de sua incredulidade foram, naquele 
dado momento, ferramentas para que Ele pudesse, mais uma vez, demonstrar 
a imensidão de Seu amor e poder, como o Salvador daqueles a quem Ele 
escolheu (Marcos 4: 40-41; 1 Timóteo 1: 12-14; Efésios 1: 9-12; Efésios 2: 4-5). 

 
Há quem queira colocar a própria sobrevivência como mérito de 

suas próprias mãos ou como ocasião temporária. Todavia, como pregado pela 
própria Escritura, a maré se acalmara ao eco de Sua voz. A singularidade da 
pessoa de Cristo não é melhor descrita pelo morto assentado sobre os seus 
navios abandonados nas profundezas marítimas. O Evangelho se coloca uma 
boa notícia por uma excelente razão: ela é a mensagem de salvação a todo 
aquele que nEle confia!  Desta forma, a boca e a vida do cristão testemunham 
acerca do Filho e de sua obra aqui na Terra. Não nos cabe lustrar em adornos, 
mas hastear a vela da graça enquanto determinantes remamos ao destino final, 
sinalizando aos perdidos um lugar de segurança das correntes que ao fundo 
lhes puxam (1 Coríntios 15:58; Colossenses 3:17). O reflexo de redemoinhos, 
temerosos pontos de risco extravasam os inúmeros obstáculos do percurso. 
Esperançosos de acharmos mais refugiados, continuamos lembrando das 
marcas da cruz dAquele que nos puxara. Ele acalmou a tempestade. Ele te 
salvou do catastrófico naufrágio. Ele te transformou. Caiu o pão. Derramou o 
vinho. Ele não “era”. Ele é. 
 


