
COLUNA EVANGÉLICA 
ELE ACALMA A TEMPESTADE 
Jesus ordenou que os discípulos embarcassem num barco destinado a 

enfrentar vários problemas e Jesus sabia disso o tempo todo (Mateus 14.22-27). 
Orando, Jesus estava sobre as montanhas junto ao mar observando a viagem do 
barco. Ele observou a tempestade aproximando, mediu as poderosas ondas e a força 
dos ventos. O mestre permitiu que tudo acontecesse porque a tempestade fazia 
parte de uma provação que Ele mesmo havia planejado a fim de que os discípulos 
aprendessem várias lições de fé. Os discípulos conheciam o Jesus que operava 
milagres, transformava pães e peixes, o amigo dos pecadores, aquele que ensinava a 
orar, a perdoar, trazia salvação para todo tipo de perdido e provia tudo que eles 
precisavam, até mesmo dinheiro para pagar impostos. Desconheciam, porém, o Jesus 
dos momentos mais difíceis, que são aqueles quando sopra o vento contrário das 
lutas, das perseguições, dos problemas e das dificuldades. Isso acontece conosco 
ainda hoje. 

Confiamos em Jesus para milagres e curas, cremos nele para a nossa 
salvação e o perdão dos pecados, buscamos a Cristo para prover todas as nossas 
necessidades. Confiamos que nos levará à glória um dia. Mas quando um inesperado 
vento contrário cai sobre nós, e parece que tudo está acabado, é difícil enxergar que 
Jesus está por perto. Não conseguimos acreditar que ainda que as coisas estejam 
complicadas Cristo está no controle de tudo.  

Longe da terra, açoitado pelas ondas, pelo vento contrário, já de 
madrugada, Jesus sai ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar, como um 
experiente regente dos ventos e tempestades. Mesmo assim os discípulos, ao verem-
no andando sobre as águas, ficaram horrorizados. Tomados pelo medo, gritaram que 
era um fantasma. A coisa ficou tão feia que, ao menos um deles, provavelmente 
tenha dito: Isto é obra de satanás - o diabo quer nos matar. Outro pode ter falado: O 
que fizemos de errado? Qual de nós está com pecado? Vamos examinar os corações 
e confessar nossos pecados uns aos outros. Não é possível, Deus está zangado com 
alguém neste barco! Um outro poderia ter dito: Não. Estamos fazendo o que Ele nos 
mandou! Estamos sendo obedientes! Não estamos fora da vontade de Deus. E, 
cobrando a Deus, sentenciou: Deus, por que veio esta tempestade tão de repente? 
Por que tu permites que soframos? Não estamos fazendo a sua vontade?  

Na hora mais negra de todas Jesus responde: Tende bom ânimo! Sou eu. 
Não temais! Mas, cada um dos discípulos tinha dentro de si um fantasma que os 
incomodava. Fantasma como da mentira, da hipocrisia, das concessões, da ambição, 
do rancor, dos pecados escondidos podem ter ofuscado a fé de cada um deles. É 
preciso que arrependamos e deixemos de praticar tais pecados. No entanto, Deus 
permite que a tempestade venha à nossa vida por um objetivo ainda maior. A 
tempestade não vem simplesmente porque falhamos. Mas, é consequência do 
trabalho de Jesus, procurando revelar aos seus discípulos toda a plenitude do seu 
poder salvador, guardador e protetor. 

Jesus quer que entendamos que a tempestade tem um só propósito, o de 
nos levar ao descanso e à confiança absoluta em seu poder, sabendo que Ele está 
presente em todas as horas, no meio de milagres e também no meio de 
tempestades. Numa tempestade é fácil imaginar que Jesus nos desamparou por 
causa dos fantasmas de nossos pecados. Quando pressentimos a chegada de uma 



tempestade espiritual é o momento de enxergarmos Jesus pela fé, de acreditarmos 
que podemos realizar obras maiores do que Jesus fez, de confiarmos que tudo que 
pedirmos em oração, crendo, recebemos. Jesus jamais abandona os seus discípulos 
no meio da tempestade. Ele comanda os ventos e a tempestade como um Rei (Sl 
29:10). 
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