TEMPESTADES VÊM E VÃO, MAS DEUS CONTINUA O MESMO
“Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida; apenas o navio será
destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: ‘Paulo,
não tenha medo. É preciso que você compareça perante César; Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que
estão navegando com você’. Assim, tenham ânimo, senhores! Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi
dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha".(Atos 27:22-26)
DE REPENTE, UMA TEMPESTADE
Em Atos 27 vemos o apóstolo Paulo passando por uma situação muito delicada na sua ida de Cesareia à Roma. Ele está
sendo transportado em um navio como um mero prisioneiro romano, o qual seria ofertado ao grande espetáculo do
Coliseu (onde os prisioneiros morriam de formas criativas nas mãos de gladiadores ou nas garras de animais). A
apóstolo aqui está numa situação de extrema fragilidade, sem parentes ou amigos, sozinho como um preso comum. Se
já não bastasse o estado triste em que se encontrava, ele ainda enfrentou uma terrível tempestade em alto mar. Vamos
ver a seguir como essa narrativa pode nos auxiliar a enfrentar as tempestades em nossa vida.
A VIDA É UMA VIAGEM
“Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível
prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona.”
Atos 27:7
Não é porque planejamos ou desejamos algo que necessariamente isso vai acontecer. É comum criar expectativas, mas
não podemos tê-las como nossos fundamentos. Precisamos lidar com a realidade dos fatos. Seja por algo que nós
mesmos fizemos ou por algo que alguém nos fez, iremos passar por tempestades. Precisamos estar atentos aos alertas
que são sinalizados para nós. Muitas vezes percebemos entraves, temos sensações desconfortáveis e pessoas diversas
falam algo a respeito do que está acontecendo, mas se não tivermos prudência e continuarmos insistindo em nossa
própria vontade negando a realidade, podemos chegar onde teremos perdas consideráveis e irreversíveis.
SE ESTAMOS NA CHUVA, VAMOS NOS MOLHAR
“Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande
tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento.” Atos 27:20
Quando estamos no meio de uma tempestade, podemos cair no erro de nos agarrar em qualquer coisa que possa nos
salvar. Noutros momentos, podemos ficar tão desesperados que largamos de mão, desistindo de procurar uma solução
e nos deixamos ser levados pelo “vento”, vivendo sem propósito. Em situações piores, a tempestade pode nos fazer
abrir mão de coisas extremamente importantes e começar um processo de autossabotagem e até aquilo que nos era
precioso passa a perder o sentido. Podemos chegar a um ponto de cegueira tal que toda nossa esperança pode ser
perdida. Como então, devemos agir para não colocar tudo a perder?
CONSELHOS ÚTEIS
“Assim, tenham ânimo, senhores! Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser
arrastados para alguma ilha”. Atos 27:25,26
Primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá é que busquemos a Deus e procuremos saber Sua vontade, tendo bom ânimo.
Segundo é não ficar sozinho, dividir o problema, focando na solução possível. Igualmente importante é buscar unidade
com todos que fazem parte ou podem ser afetados por essa tempestade, pois em grandes tempestades, tentar agir sozinho
pode levar à perda total do barco. Por último, busque os recursos necessários para ter força e resistência; seja física ou
mental. Precisamos buscar estar bem de forma integral.
PARE, PENSE E SAIBA COMO AGIR NAS TEMPESTADES
Ainda que você tenha perdido suas referências e se encontre perdido por algum motivo em sua vida, saiba que nosso
Deus enxerga no escuro. Nosso Senhor sabe de tudo e vê tudo. Busque-o e peça que Ele o faça enxergar de novo e
traga luz ao que precisa ser visto, nadando até o lugar seguro que o Senhor te indicará.

