
O evangelho de Marcos é o que mostra de maneira mais dinâmica o ministério do Senhor Jesus. 
Nele encontramos o Salvador indo de uma parte a outra, incansável, curando e libertando. Marcos não 
dá muita ênfase aos discursos e mensagens, mas ao trabalho do Mestre, uma vez que lhe foi dada a 
incumbência de mostrar Jesus como o Servo.

É, portanto, curioso ele mencionar que Jesus dormia no barco. Não há outra menção de Jesus 
dormindo, na Bíblia, com exceção da outra narrativa deste mesmo fato, em Mateus.

Dele,  Jesus,  havia  partido a iniciativa de cruzarem o lago de Genezaré,  o chamado Mar da 
Galiléia. Chamando os discípulos para irem para a outra margem, Jesus já prefigurava nisso o chamado 
que fez também a nós, para cruzarmos o mar desta vida com Ele, com destino à outra margem - a 
Eternidade.

Mas o Jesus que vemos em outras passagens procurando saber o que poderia fazer pelo homem - 
como fez ao cego Bartimeu, à mulher cananéia e a tantos outros - parece ignorar o muito trabalho que 
dá  navegar  num  barco  maior  como  aquele,  capaz  de  levar  mais  de  10  pessoas.  Justo  Ele, 
"experimentado nos trabalhos", como profetizara Isaías.

Porém é bem possível que Ele tenha, sim, se oferecido para ajudar naquela viagem. Poderia ser o 
timoneiro, quem sabe? "Não, Senhor", pode ter dito alguém ali, "temos pelo menos quatro homens muito 
experientes aqui - Pedro, André, Tiago e João são pescadores. Estes dois últimos filhos de pescador, 
criados em um barco." Talvez precisem que eu solte as amarras ou ice a vela, pode ter se oferecido o 
humilde Carpinteiro. Ou então para que eu limpe o convés ou conserte alguma coisa nesse barco. Mas, 
se na opinião dos demais, não havia o que Jesus pudesse fazer então Ele adormeceu, acomodando-se em 
uma almofada que lhe providenciaram.

Às vezes  o homem aceita Jesus  em seu barco -  sua vida -  mas não lhe permite fazer coisa 
alguma. Dirigir o barco? Nem pensar! Afinal "sou tão experiente, já naveguei por tantos mares"... Não 
deixa o Senhor soltar as amarras do pecado ou aumentar a velocidade do barco desfraldando as velas 
para que o vento (figura do Espírito Santo) possa exercer mais sua poderosa influência. Não permite 
também que Jesus limpe o barco ou conserte o que está quebrado. Enfim: “Fica quietinho aí no canto, 
Jesus, e deixa comigo que eu dou conta”.

Por isso  é que muitos vivem um cristianismo dormente, carregam um Jesus inerte, a quem não 
deixam falar, aconselhar, intervir. Isso lhes é conveniente. Fazem como o centurião que levava Paulo 
para Roma e que, na viagem não lhe dava ouvidos, confiando mais no capitão do barco do que naquilo 
que o Espírito Santo revelava ao Seu servo.

Tudo parece que ia bem, até que chegou "A" tempestade. Aquela, maior que a experiência dos 
experientes. Aquela que - mais cedo ou mais tarde - sempre chega. Aí não tem este ou aquele barqueiro 
que dê jeito. Chega o desespero. Vamos acordar a todos! Ninguém dorme nesse barco hoje!

É nessa hora que o homem, muitas vezes, busca a Jesus. Aquele Jesus quase esquecido lá atrás 
(popa) no barco. Muitas vezes, porém, passada a tempestade, esquecem novamente o Salvador até à 
necessidade seguinte.

JESUS então mostra naquele momento por que Ele é o melhor barqueiro que existe. Por maior 
que fosse, a experiência de qualquer daqueles homens se restringiria ao barco apenas. Mas o Salvador 
tem sob seu controle o barco e tudo que o cerca. Com apenas uma palavra Ele faz cessar o vento e 
acalma o mar. Fala como nenhum homem falou (João 7:46).

O Senhor é capaz de controlar não só o que se passa dentro de nós, mas também o que foge à 
nossa capacidade de gerir, o que é externo à nossa vontade. Todo o poder lhe foi dado, no Céu e na 
Terra. É Ele quem conduz o nosso barco com segurança - enquanto parece que só conseguimos, sozinhos, 
rumar nossa nau de encontro a tempestades cada vez maiores.

Amém. Maranata.
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