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Ventos contrários (parte 1) 

“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. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar 
chamado Bons Portos, perto da cidade de Laseia”. Atos 27.7, 8 

Começo a devocional de hoje ressaltando a importância de 
aprendermos, de fato, a perseverar na alegria, pois será essa perseverança 
que manterá os nossos olhos firmados em Cristo e a nossa fé inabalável 
quando nos encontrarmos cercados pelas tempestades da vida.  

Nos versos citados acima, Lucas nos relata a experiência que Paulo e 
todos os seus companheiros de navegação enfrentaram indo em direção a 
Roma. Uma terrível tempestade, com ventos contrários, veio sobre eles. A 
viagem estava se tornando tão perigosa que Paulo chegou a declarar: 
"Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande 
prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas". (Atos 
27.10). Lucas ainda acrescenta: “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) 

Uau! Que experiência! Todos os tripulantes se desesperaram ao 
perceberem a gravidade da situação diante da força do vendaval. Pois é 
justamente assim que nos sentimos em muitos momentos da nossa vida 
quando nos deparamos com os “ventos contrários”. São situações que 
chegam produzindo dentro de nós aflição, angústia, tentando, a qualquer 
preço, roubar a nossa esperança de vida e confiança naquilo que Deus ainda 
pode realizar. São nesses momentos de ventos contrários que precisamos 
tomar o devido cuidado, pois somos pressionados por todos os lados a abrir 
mão da nossa alegria diante dos questionamentos que surgem por não 
entendermos o que está acontecendo. Mas será que é assim que devemos 
nos comportar?  

A grande verdade é que não precisamos nos desgastar tentando 
desvendar os caminhos de Deus ou a maneira como Ele está trabalhando em 
nossa vida. O que realmente importa é sabermos que Ele está, a todo o 
tempo, trabalhando em nós, por meio de nós, para que Seu amor seja 
compartilhado a toda criatura e em todos os lugares. 

Foi a certeza da presença de Deus que levou Paulo a descansar 
mesmo em meio à tormenta e é com essa certeza e plena alegria que 
precisamos seguir em frente e entender que o Senhor tem um propósito para 
cada um de nós e que nada, absolutamente nada, foge ao controle de suas 
mãos.  

Aleluia! O Senhor está cuidando de cada um de nós hoje e para 
sempre! 



 
“Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e 

olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele 
esperam”. (Isaías 64.4). 


