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Ventos contrários (parte 2)
“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, dizendome: 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”. Atos 27.22-24.
Na devocional de ontem vimos que Paulo estava navegando em
direção a Roma e que durante a viagem toda a tripulação foi surpreendida por
um forte vendaval. Na verdade, ir a Roma era o grande desejo do apóstolo,
porque sabia que se o Evangelho chegasse àquela cidade, rapidamente se
espalharia por todo o mundo. Mas sua entrada lá não se daria como um
homem livre, pois estava sendo levado como um prisioneiro. O motivo? Ele
estava sendo acusado pelos judeus de propagar a sua fé em Cristo Jesus.
Isso nos faz compreender uma verdade absoluta que diz respeito à
essência do verdadeiro Evangelho, pois diferentemente do que muitos
pregadores da prosperidade afirmam, não é pelo fato de estarmos buscando
a Deus ou fazendo aquilo que Lhe agrada, que seremos poupados da dor e
do sofrimento nesta vida. Paulo é um dos exemplos claros que vão na
contramão dessa fala contraditória, uma vez que se tornara prisioneiro por
amor e devoção a Cristo.
Entretanto, em meio à tempestade, durante uma noite fria e escura,
Paulo, o “prisioneiro de Cristo Jesus” como ele mesmo falava a seu respeito
(Efésios 3.1), foi surpreendido pela manifestação do poder de Deus.
Conforme o texto bíblico de nossa devocional nos mostra, um anjo, enviado
pelo próprio Deus, levou uma mensagem de alegria e esperança afirmando
que nenhuma das vidas que se encontravam na embarcação se perderia.
Deus manifestou Sua graça e misericórdia! Paulo chegaria ao seu destino em
segurança!
Uma das coisas que nos traz conforto quando em meio às tempestades
é a certeza de que temos Alguém do nosso lado em toda e qualquer situação.
Você é capaz de se lembrar de uma pessoa a quem possa recorrer nos dias
difíceis? Seu pai, sua mãe, alguém de sua família, talvez um amigo.
Entretanto, por maior que seja o amor que elas sintam por nós e por maior
que seja a disposição em nos ajudar, elas possuem limites. Porque pessoas
amam, mas pessoas não podem nos libertar dos traumas que nos
perseguem. Pessoas nos amam, mas não são capazes de arrancar a
angústia e a dor que invadem a nossa alma. Pessoas nos amam, mas não
podem realizar as curas e milagres de que precisamos. Pessoas são
importantes, mas pessoas são apenas pessoas.

Portanto, o que verdadeiramente precisamos, acima de tudo, é de um
salvador. Alguém que conhece cada uma das estrelas e as chama pelo nome.
Alguém cuja voz traz calmaria às agitadas ondas do mar. Alguém tão
poderoso e invencível que nem mesmo a morte foi capaz de detê-Lo. Esse
alguém é Jesus, o Senhor a quem Paulo servia e adorava. Cristo é a nossa
paz. Ele sim é a nossa cura. Ele é a resposta para os cansados. Ele é o
socorro para os necessitados!
Ah! Eu e você não podemos viver sem Jesus. Porque com Ele e
apascentados por Ele, mesmo que estejamos no meio de um forte vendaval,
nunca estaremos sozinhos, pois ele mesmo prometeu, “(...) e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”. (Mateus 28:20).
Por tudo isso, não devemos temer! O Senhor é conosco!

