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18 Outras ainda, como a semente lançada 
entre espinhos, ouvem a palavra; 19 mas 
quando chegam as preocupações desta 
vida, o engano das riquezas e os anseios 
por outras coisas sufocam a palavra, 
tornando-a infrutífera. 

Marcos 4.18-19



  



  

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 
coração; prova-me, e conhece as minhas 
inquietações.

Salmos 139.23



  

Por isso não tema, pois estou com você; 
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o 
segurarei com a minha mão direita 
vitoriosa.

Isaías 41.10



  

13 Pois eu sou o SENHOR, o seu Deus, que 
o segura pela mão direita e lhe diz: Não 
tema; eu o ajudarei.
14 Não tenha medo, ó verme Jacó, ó 
pequeno Israel, pois eu mesmo o 
ajudarei", declara o SENHOR, seu 
Redentor, o Santo de Israel.

Isaías 41.13-14



  

Mas eu, quando estiver com medo, 
confiarei em ti.

Salmos 56.3



  

35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos 
seus discípulos: “Vamos para o outro 
lado”. 36 Deixando a multidão, eles o 
levaram no barco, assim como estava. 
Outros barcos também o 
acompanhavam.

Marcos 4.35-36
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Levantou-se um forte vendaval, e as 
ondas se lançavam sobre o barco, de 
forma que este foi se enchendo de água.

Marcos 4.37



  



  



  

Jesus estava na popa, dormindo com a 
cabeça sobre um travesseiro. Os 
discípulos o acordaram e clamaram: 
“Mestre, não te importas que 
morramos?”

Marcos 4.38



  

Ele se levantou, repreendeu o vento e 
disse ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” 
O vento se aquietou, e fez-se completa 
bonança.

Marcos 4.39



  



  

Então perguntou aos seus discípulos: 
“Por que vocês estão com tanto medo? 
Ainda não têm fé?”

Marcos 4.40



  



  

Eles estavam apavorados e perguntavam 
uns aos outros: “Quem é este que até o 
vento e o mar lhe obedecem?”

Marcos 4.41



  

6 Portanto, humilhem-se debaixo da 
poderosa mão de Deus, para que ele os 
exalte no tempo devido. 7  Lancem sobre 
ele toda a sua ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vocês.

I Pedro 5.6-7
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