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Você já foi surpreendida com uma tempestade num dia bem atípico? 

No Brasil, dificilmente vemos tempestades ocorrerem no inverno.

Normalmente elas ocorrem no verão. As vezes, o céu está tão azul e o sol

brilhando lindamente, quando de repente, tudo fica cinza e o ‘pé d´água’

vem!

Isso também acontece em nossa vida emocional. Ou seja, nos momentos

mais felizes da vida, quando estamos tranquilas, ‘bela e formosa’,

desfrutando de um momento alegre, de uma conquista ou benção, a

tempestade também pode chegar. 

O pior, é que, assim como num belo dia ensolarado e quente, onde a

tempestade surge sem mandar recado, nossa vida também é cometida da

força e impetuosidade de uma tempestade emocional, desabando com toda

força sobre nós.

A Tempestade vem sem avisarCap 1
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Mas, vamos nos lembrar que, qualquer tempestade dura no máximo 1 hora.

Pode reparar nas chuvas de verão: o céu fica preto, fecha tudo, e pouco

tempo depois, o sol volta a brilhar, e na maioria das vezes acompanhado de

um lindo arco-íris.

Assim é na minha e na sua vida! Não podemos nos esquecer que o sol

SEMPRE volta a brilhar.

Quantas vezes você pode ter saído de casa pela manhã com um lindo sol,

nuvens brancas e céu azul, e no meio do caminho, de repente o tempo

fechou, o céu escureceu e a tempestade desabou?

Lembro-me de uma vez que estava indo trabalhar. Quando saí de casa o

tempo estava exatamente assim: céu azul, nuvens brancas, sol raiando.

Quando desci do ônibus, o cenário já havia mudado: o céu estava cinza, as

nuvens pretas, e o sol já não existia mais.

No caminho para o trabalho entre o ponto de ônibus e a empresa que eu

trabalhava, tomei uma chuva tão forte que não me esqueço até hoje. Se você

já passou por uma experiência como essa sabe do que estou falando. 

Andei uns 15 minutos toda ‘encharcada’ de água. Cheguei na empresa

‘ensopada’. Passei aquele dia todo com frio porque não tinha como me secar,

e isso ainda me rendeu um bom resfriado! 

Eu não havia saído de casa preparada para viver aquela experiência! Ela, sem

dúvida, me pegou de surpresa. 
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No caminho, ainda busquei algo em que pudesse me abrigar, até que ela

passasse, mas a tempestade estava tão violenta, com fortes ventos, que não

havia escapatória ou nada que eu pudesse fazer para amenizar aquela

situação.

Assim, é em nossa vida emocional. Há momentos em que os ventos são tão

fortes, que não há como não ser atingida por ele.

Você já passou ou está passando por situações parecidas? 

Mas, diferentemente da minha história em relação à tempestade literal, em

nossa vida emocional e espiritual, temos um abrigo onde podemos nos

esconder e nos proteger, até o perigo passar. 

Eu não conheço um melhor abrigo do que Cristo Jesus! Ele é nossa torre

forte, nosso protetor.

Se você tem vivido dias de tempestade, onde não há o que fazer, se abrigue

no único que pode te esconder e livrar de todo mal: Jesus!

“[...]Refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva.” 

- Isaías 4:6
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Quando a tempestade vem, traz consigo verdadeiros vendavais. E por falar

em ventos fortes, lembro-me de um dia típico de outono, onde a ventania

era tão intensa que eu não conseguia juntar as folhas, que bravamente

lutava para recolher de meu quintal.

Eu varria para um lado, o vento levava e espalhava para outro. Começando

a ficar irritada, parei de lutar contra o vento, entrei em casa, esperei a

velocidade do vento diminuir um pouco, e voltei com outraestratégia:

juntando as folhas, uma a uma com as mãos, e rapidamente joguei-as em

um saco de lixo.

Enquanto eu lutava contra o vento, aprendia uma lição: Quando os ventos

fortes chegam, não adianta querer impedi-los de levar o que deve ser

levado. O melhor a fazer é esperar a velocidade do vento diminuir, então

pouco a pouco, recolher o que sobrou e lidar com cada questão de uma vez.

 

“Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos

contrários[...]”. - Atos 27:7

A Tempestade traz ventos fortes
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Os ventos fortes passam e levam tudo varrendo muitas vezes para longe

aquilo que era tão importante para nós, como:  a saúde, o emprego, o

casamento, o ente querido, o sonho, a esperança, a paz, a tranquilidade, a

amizade... Pense no cenário pós- tempestade. É feio não é mesmo?

E depois da tempestade, é necessário muita fé, força e coragem para

começar a reconstruir tudo o que foi devastado.

Você tem duas opções: desistir, sentar e chorar. Ou resistir bravamente, se

levantar, enxugar as lágrimas e reconstruir.

Toda reconstrução exige força, empenho e muito trabalho.

Não quero dizer que será fácil, mas que sim, é possível!

A Tempestade deixa marcas!Cap 3
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Quando ingressei nessa jornada de reconstrução pessoal; minha vida, meu

casamento, nossa vida financeira, e meus relacionamentos estavam totalmente

destruídos. 

Foi necessário muito empenho e trabalho, mas, hoje posso olhar para trás e ver

que valeu a pena tanto esforço!

As marcas que a tempestade deixar em você servirão para como um memorial

para que você nunca se esqueça do que essa fase te ensinou. É importante sempre

lembrar que Cristo não nos deixa só em nenhum momento.

“Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por

causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará,

nunca os abandonará". Deuteronômio 31:6

https://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_31_6/


Você tem enfrentado algumas tempestades em sua vida ou ventanias que

tem desorganizado sua rotina, sua vida, seus planos e sonhos?

Quanto mais vivo experiências dolorosas, mais vejo o quão frágeis somos

diante da vida. Não temos o controle  de absolutamente nada!

A começar pelo físico. Somos pó, nosso corpo é frágil. Uma dor nos

derruba, uma gripe forte nos coloca na cama, e mais, na pandemia

pudemos ver que uma gripe, mata! 

E quantas vezes quando temos nossa saúde perfeita, nos esquecemos de

agradecer a Deus por ela?

A Tempestade traz mudanças!Cap 4
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Algumas tempestades vem para mudar o rumo de nossas vidas. 

Se não nos alimentávamos direito, se não caminhávamos, ou se não

cuidávamos bem da nossa saúde, com a tempestade de um diagnóstico

médico, somos obrigadas a mudar o percurso e incluir hábitos que nos

permitirão ter uma vida mais saudável.

Se temos uma crise emocional, depressão ou perda muito grande, somos

levados a buscar ajuda.

Se vivemos um ataque espiritual, somos arrastados a uma busca mais

intensa por Deus.

Porque só funcionamos dessa forma? 

Nosso cérebro sempre busca economizar energia, com isso, faz com que o

ser humano sempre tenha a tendência de se acomodar, e isso nos faz

estagnar. Porém, não fomos feitos para estacionar, mas sim para crescer. 

Aproveite a oportunidade que a vida lhe dá diante das tempestades da vida

e cresça!

“[...] a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter

aprovado; e o caráter aprovado, esperança.” - Romanos 5:3,4
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Numa passagem bíblica (Mc 4:35 à 5:43), os discípulos foram surpreendidos por

uma tempestade no Mar da Galileia. 

Alguns discípulos que ali estavam, conheciam esse lugar como a palma da mão

deles. Entre eles, haviam pescadores profissionais que haviam cruzado aquele lago

por muitos anos de suas vidas. Eles estavam em território conhecido e que

dominavam. 

As vezes, somos surpreendidas  com as tempestades da vida em situações que

pensamos conhecer bem e ter o controle também. 

Um emprego que pensamos ser estável. Um filho que pensamos estar bem

encaminhado, e que, de repente, se revolta e vira as costas para tudo o que

ensinamos. Um cônjuge que pensamos nos amar, nos surpreende com uma

infidelidade, uma amizade que pensamos contar, nos desampara no momento que

mais precisamos, e por aí vai...

Algumas crises que enfrentamos surgem de lugares onde nos sentíamos mais

seguros. Definitivamente, nossa única segurança está em Cristo Jesus, que não nos

desampara jamais!

“Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.” 

- Salmos 91:2

As vezes a tempestade nos alcança no
lugar que pensamos conhecer bemCap 5
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“Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos

para o outro lado." Deixando a multidão[...]-Marcos 4: 35

Os discípulos passaram o dia com Jesus junto da multidão como faziam. Ali

provavelmente estavam ajudando Jesus, ou seja, fazendo aquilo que eles

haviam sido chamados a fazer. 

Depois, juntamente com Jesus entraram no barco. Há tempestades que

ocorrem em nossa vida por desobediência como a de Jonas, mas grande

parte delas vem, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus.
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Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos

contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os

mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir e mesmo assim, enfrentaram

uma terrível tempestade. 

O versículo também diz que eles deixaram a multidão. Isso também nos diz algo.

Muitas vezes, iremos viver processos em nossa vida, verdadeiras tempestades,

longe das pessoas: somente nós e o Senhor!

 As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão.

Fazer a vontade de Deus não nos isenta de enfrentarmos tempestades, mas a

segurança que temos é que Jesus está no barco!

 



“[...] clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?"- Marcos

4:38

 

“Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, Mestre, vamos

morrer!"- Lucas 8:24

 

 “[...] clamando: "Senhor, salva-nos! Vamos morrer!"- Mateus 8:25

Os discípulos entraram em desespero. Na primeira passagem percebemos

esses homens questionando Jesus sobre a situação em que se encontravam. 

Quantas de nós agimos assim em meio as tempestades da nossa vida:

“Senhor, não te importas?”

 

Não se entregue ao pânico e desespero!Cap 7
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Temos a tendência de nos colocar em posições de vítimas e ‘brigar’ com

Deus por não vir com o socorro na hora que achamos que Ele deveria vir.

Permita-me  dizer algo: Deus sabe a hora exata de entrar com o socorro e

providência. Ele é o maior interessado em preservar sua vida. Por isso não

cobre Deus, pois Ele não te deve nada. Em vez disso, experimente confiar e

descansar.

Nas outras passagens, lemos que os discípulos literalmente se apavoraram.

Imaginem a cena da tempestade. É bem provável que eu e você faríamos o

mesmo. 

Mas Jesus os repreende dizendo que a fé deles era pequena. Se os

discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregado ao pânico

e ao desespero. 

Normalmente a intervenção de Deus ocorre quando nossos recursos

humanos se esgotaram.  Nossa fé deve estar baseada em quem Deus é,

no seu poder, no seu domínio, no seu senhorio, na sua absoluta

onisciência, onipresença e onipotência!

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não

temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu

cajado me protegem.” - Salmos 23:4
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A Palavra de Deus nos mostra que Jesus é nosso maior exemplo. Temos que ser

imitadores dele. Sempre que passo por uma situação onde não sei o que fazer, me

faço a seguinte pergunta: “Como Jesus agiria em meu lugar?”

Diante das tempestades da vida, o melhor que temos de fazer é esperar ela se

acalmar, com fé no coração que não iremos sucumbir. Segurar nas mãos do Mestre,

que nos ensina uma grande lição.

 “Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro”. 

- Marcos 4:38

As vezes não temos a sensação que a tempestade está nos engolindo e Deus está

dormindo? Clamamos, choramos, suplicamos e nada! 

Então logo julgamos que Ele está longe ou indiferente! 

Mas, a verdade é que, Ele sabe o que está fazendo! Devemos olhar esse versículo

por outra ótica: da confiança!

 O fato de Jesus estar dormindo revela a confiança que Ele tinha no Pai. Ele sabia de

sua missão e que não Deus não iria falar no socorro. 

Sua missão não vai terminar, sem que você a cumpra totalmente antes.

“Deus disse: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.”

– Hebreus 13:5

“Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” – 1ª Coríntios 11:1

A atitude de Jesus na tempestade!Cap 8
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Estudos climáticos nos mostram que as tempestades são passageiras. Elas

não duram mais que uma hora. 

Gosto de observar o céu após uma tempestade. Rapidamente ele volta à sua

beleza: azul com nuvens brancas. O sol volta a raiar e, as vezes, com ele,

traz a alegria de um lindo arco-íris.

 Arco-íris nos fala de promessa. É como se Deus dissesse para nós: “Não me

esqueci das promessas que te fiz e cumprirei cada uma delas!”

Jesus já havia dado a resposta final antes mesmo que os discípulos

entrassem no barco. 

“[...]disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado". 

–   Marcos 4:35

 

A tempestade passaCap 9
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 Essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Jesus não

promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Jesus não nos

promete ausência de luta, mas vitória garantida.

Tudo o que está escrito na Palavra de Deus serve para nossa edificação, como diz

até mesmo num versículo, então vamos aprender com as histórias, erros e acertos

para termos a atitude correta. 

Diante das tempestades da nossa vida, vamos nos lembrar das promessas de Deus

a nós e fixarmos na resposta que Ele já deu a nós!

Agindo assim, a esperança se renova, e mesmo após as mudanças necessárias,

continuamos a caminhar rumo aos planos que Deus tem para nós.

Por isso, acalma seu coração, esconda-se em Cristo, descanse nos braços de seu

Pai, pois logo surgirá seu arco-íris.

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele

que prometeu é fiel.” - Hebreus 10:23
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Como você pôde ver, é certo que as tempestades virão!

Por vezes, elas podem ser maiores do que nossas forças, ou desafiar nossa

capacidade de resistência. Elas podem tirar o controle do barco das nossas

mãos. 

As tempestades da vida podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor.

Elas podem ficar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Jesus.

 

Jesus repreendeu a tempestade por sua violência, como pode repreender os

problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos

cerca, as aflições que nos oprimem. 

Mas, depois Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé. Muitas vezes, a

tempestade mais perigosa não é aquela levanta os ventos e agita o mar, mas

a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não

está ao nosso redor, mas dentro de nós.  

 

Faça a coisa certa!Cap 10
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O problema não é a tempestade, mas sim, a quantidade de água que você permite

entrar no barco da sua vida!

Durante a tempestade da sua vida, deposite sua ansiedade, seus medo, dúvida,

angústia aos pés de Cristo e descanse em sua providência. Ele é o nosso refúgio e

libertador. 

Sendo Ele o nosso guia e protetor, nada precisamos temer. Não temas, pois o

Senhor do céu e da terra, prometeu estar conosco sempre.

“Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos” 

- Mateus 28:20
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