
Superando a tempestade 

 

“Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e 

disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram.” 

Lucas 8:22 

 

Com aquelas palavras de Jesus, os discípulos entraram no 

barco e começaram a navegar para o outro lado do lago, que 

era a direção e o alvo que Jesus havia estabelecido para eles, 

contudo no meio do caminho, veio uma terrível tempestade, e 

no momento da tempestade, os discípulos tentaram com suas 

forças manobrar o barco para resistir a tempestade, mas por 

mais que tentassem, não conseguiam vencer com suas 

forças, nesta hora foram acordar a Jesus que dormia 

enquanto tudo acontecia. 

Muitas vezes nos vemos assim, tentamos com todas as 

nossas forças, parece que não nos lembramos mais do que 

havíamos ouvido de Deus, parece que a tempestade encobre 

a voz de Deus e não acreditamos mais que é possível chegar 

ao outro lado. É como se a tempestade fosse capaz de frustrar 

a ordem e a promessa de Deus para as nossas vidas, e isto 

só acontece quando não usamos a autoridade que Deus nos 

deu ao estabelecer um objetivo, um alvo determinado, ou seja, 

chegar ao outro lado. 

Quando temos a certeza de que Deus quer que cheguemos 

ao outro lado, não nos assustamos com a tempestade, ou 

mesmo, temos condição de mandá-la parar, para chegarmos 

onde Jesus ordenou. 

Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam com pouca 

fé por não vencer a tempestade, isto não foi uma incoerência 

de Jesus, vendo a tentativa natural dos discípulos e todo o 

empenho em vencer, a repreensão de Jesus foi em relação a 

não operarem sobrenaturalmente, Jesus não estava 

levantando discípulos que fossem treinados a fazer algo 

natural, mas sobrenatural, algo que exigisse fé em suas 

ordens, entrega total, incondicional.  

Não podemos mais parar de andar em razão da tempestade, 

quando Jesus mandou marchar. Não podemos mais parar de 

Louvar por não ter bênçãos imediatas. Não podemos mais 

ficar paralisados de medo frente as ameaças da vida, se 

Cristo disse que poderíamos passar por aflições mas que 

venceríamos, e a nossa maior vitória é estar em Cristo, salvos 

da condenação do pecado e cheios da unção do seu Espírito 

Santo. Não fique esperando a tempestade parar para você  
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continuar a andar na direção que Deus lhe mostrou, mande 

ela parar, pois se você tem uma ordem de Cristo para viver, a 

morte não tem domínio sobre ti, não fique isolado na tristeza, 

na solidão, na confusão, simplesmente creia e busque ouvir 

qual é o comando de Deus pra você neste momento, pois 

quando temos uma ordem de Deus, nenhuma tempestade 

pode tirar nossa convicção. 

Nossa palavra para este início de ano é de que, toda 

tempestade se aquietará diante da palavra de Cristo, diante da 

sua promessa, da sua ordem, portanto cumpre-nos ouvi-lo, e 

obedecê-lo. 

 

Deus os abençoe 
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