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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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COMO RESISTIR ÀS 
TEMPESTADES DA VIDA

Eu nasci na Flórida perto do Oceano Atlântico 
e morei lá a maior parte de minha vida. Meu 
sangue tem por volta de 95% de água salgada! É 
por isso que amo a maravilhosa história do mar 
tempestuoso em Atos 27. É uma história tão rica 
de detalhes e ilustrações que, você quando abre a 
Bíblia neste capítulo, quase consegue sentir o jato 
de água salgada em seu rosto.

Use sua imaginação ao ler este testemunho 
ocular de um grande naufrágio, e você sentirá 
o balançar do navio. Você ouvirá enquanto ele é 
arremessado no sobe e desce das ondas do revolto 
mar o vento gemer, lamentar e uivar pelas correntes 
marítimas quando do despertar do oceano. Você 
ouvirá os estrondos dos trovões e verá os dedos 
dos relâmpagos aparecendo pelo céu.

Você vai ver o terror desolador estampado nos 
rostos desses marinheiros enquanto lamentam por 
si mesmos dizendo: “Nós vamos perecer no mar!”. 
E, você verá como Deus os livrou, e o que este 
livramento significa para nós hoje.

Esse livreto foi extraído da mensagem do 
Pastor Adrian Rogers How to Weather 

the Storms of Life (#1280), disponível em 

Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /p rodu c t s / how- to -wea the r- t h e - s to rms -o f - l i f e -1 2 80

lwf.org /p rodu c t s / t h a t - o l d - t ime - re l i g i on - s e r i e s

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/how-to-weather-the-storms-of-life-1280
https://www.lwf.org/products/that-old-time-religion-series
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AS LIÇÕES DA TEMPESTADE

Você já se perguntou por que um capítulo inteiro 
da Bíblia é dedicado a um naufrágio? Embora seja 
história, é muito mais que isso. Através do Espírito 
Santo, esta história pode ajudá-lo a resistir às 
tempestades da sua vida.

A vida é como uma viagem. Estamos navegando 
no mar do tempo entre duas eternidades. E, as 
circunstâncias da vida são como o clima. Às vezes 
há uma tranquila navegação. Outras vezes há 
tempestades.

É assim que foi para o Apóstolo Paulo em Atos 
27. Ele era um prisioneiro neste navio, viajando de 
Cesareia para Roma para ser julgado.

O mau tempo chegou. E, em Atos 27:9-11, foi 
tomada a decisão de continuar a viagem:

 
E, passado muito tempo, e sendo já perigosa 
a navegação, pois também o jejum já tinha 
passado, Paulo os admoestava, dizendo-
lhes: Senhores, vejo que a navegação há 
de ser incômoda, e com muito dano, não 
só para o navio e carga, mas também para 
as nossas vidas. Mas o centurião cria mais 
no piloto e no mestre do que no que dizia 
Paulo. 
 
Então eles partiram.

Os versículos 12 a 14 descrevem um furacão 
devastador que começou a bater no mar com a 
força do punho de um gladiador e arrastar aquela 
pequena embarcação para o desastre. Não é de 
admirar que Paulo não quisesse navegar!

Você pode se deparar diante de uma 
tempestade porque está navegando de maneira 
contrária à vontade de Deus, assim como estavam 
esses marinheiros. Outras vezes, como Paulo, 
você pode estar numa tempestade que apareceu a 
sua volta e que está além de seu controle. Muitas 
vezes nos vemos envolvidos em circunstâncias 
desastrosas.

Por exemplo, um cônjuge pode abandonar um 
casamento. E, a casa é repentinamente atingida 
pelos ventos da turbulência e lançada sobre as 
encostas rochosas da confusão, desesperança 
e estresse. O cônjuge que permanece é agora o 
cônjuge que sofre.

Talvez essa não seja o tipo de tempestade 
que você tem encontrado. Mas em sua vida, você 
enfrentará tempestades. Tiago 1:2-4 diz:

 
Meus irmãos, tende grande alegria 
quando enfrentardes várias tentações. 
Sabendo que a prova da vossa fé opera a 
paciência. Tenha, porém, a paciência a sua 
obra perfeita, para que sejais perfeitos e 
completos, sem faltar em coisa alguma. 
(itálico meu)
 
Note que essa passagem diz “quando 

enfrentardes várias tentações”. Não diz “se” 
enfrentardes. O Senhor sabe que provações e 
tentações é uma parte inevitável da vida como filho 
de Deus que somos.
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CINCO MANEIRAS DE 
AFUNDAR SEU NAVIO NAS 
TEMPESTADES DA VIDA

Ao examinarmos Atos 27:9-14, descobrimos que 
esses marinheiros navegavam contra a vontade de 
Deus. E, havia cinco razões pelas quais eles estavam 
fazendo isso. Eu chamo isso de “Cinco Maneiras de 
Afundar o Seu Navio nas Tempestades da Vida”.

A MANEIRA COMPULSIVA

A primeira maneira de afundar o seu navio é 
encontrada no versículo 9. Observe a primeira 
frase: “E, passado muito tempo”. Esses homens 
estavam decidindo se navegariam ou não, então 
disseram: “Ficamos aqui o tempo suficiente. Vamos 
fazer alguma coisa, mesmo que seja errado”. Isso é 
chamado de comportamento compulsivo.

Muitas pessoas agem por compulsão. Eles 
abandonam a escola, se divorciam, abandonam um 
emprego ou se mudam de uma igreja para outra. 
Eles estão em um lugar de indecisão e agem sem a 
paz ou a vontade de Deus.

Precisamos ficar onde Deus nos colocou até 
que Ele nos diga para nos movermos. Qual foi 
a resposta do Senhor a uma tempestade que ele 

encontrou no barco com os discípulos? “Cala-te, 
aquieta-te” (Marcos 4:39).

Não estamos perdendo tempo quando 
esperamos em Deus. O Salmo 27:14 diz: “Espera no 
Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 
espera, pois, no Senhor.”.

Às vezes as pessoas me pedem para fazer isso 
ou aquilo. Eu digo a eles que quero orar sobre isso. 
Eles dizem: “Não, eu preciso de uma resposta agora”. 
Então eu digo: “Ok, a resposta é não”. O Espírito 
Santo mostra a você, mas Ele nunca dirige você. 
Não tome decisões até que você as “mergulhe” em 
oração.

A MANEIRA DA CONSULTA

Outra maneira de afundar o seu navio é através da 
consulta. No versículo 10 de Atos 27, Paulo disse:

… Senhores, vejo que a navegação há de 
ser incômoda, e com muito dano, não só 
para o navio e carga, mas também para as 
nossas vidas. 
 
O centurião romano que estava encarregado 

dos prisioneiros escutou o aviso do Apóstolo 
Paulo para não ir. Mas o piloto e o mestre do navio 
queriam ir a todo vapor em frente. O centurião 
teve que se decidir.

Imagine-o pensando: “Vou ouvir esse pregador 
e sua suposta revelação de Deus, ou escutarei o 
especialista em navegação?”. Ele consultou um 
especialista, e tomou uma decisão contrária à 
Palavra de Deus: “Mas o centurião cria mais no 
piloto e no mestre, do que no que dizia Paulo.” 
(Atos 27:11).
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Não há nada de errado com especialistas. 
Graças a Deus pelas pessoas que conhecem suas 
áreas de atuação. Mas precisamos ir à Palavra 
de Deus e nos certificar de que o conselho que 
recebemos esteja de acordo com a Sua Palavra.

Quando você consulta com outras pessoas e 
recebe conselhos contrários à Sua vontade, você 
está no caminho para afundar o seu navio!

A MANEIRA DA COMODIDADE

A terceira maneira de afundar o seu navio nas 
tempestades da vida é a maneira da comodidade. 
De acordo com Atos 27:12, a comodidade foi uma 
das razões que os levaram a querer navegar:

 
E, como aquele porto não era cômodo para 
invernar, os mais deles foram de parecer 
que se partisse dali para ver se podiam 
chegar a Fenice, que é um porto de Creta 
que olha para o lado do vento da África e 
do Coro, e invernar ali. 
 

O porto em que eles estavam não era um bom 
lugar para passar o inverno. Então eles disseram: 
“Queremos fazer o que for melhor para nós. Vamos 
fazer da maneira mais fácil”.

A maneira mais fácil é quase sempre a maneira 
errada! Como cristãos, somos chamados a 
suportar a tribulação. O diabo sempre diz: “Faça da 
maneira mais fácil. Não faça nada que lhe obrigue 
a ser disciplinado ou exija moderação. Isso é muito 
difícil”.

Tantas pessoas tomam suas decisões com 
base nos instintos, como fazem os animais. Um 
animal come, bebe, dorme e coabita sempre que 
tem vontade. E muitas pessoas no mundo de hoje 
fazem suas escolhas dessa maneira.

Quando você toma suas decisões com base no 
conforto, em pouco tempo você fica desconfortável, 
muito desconfortável.

A MANEIRA DO CONSENSO

O mesmo versículo mostra ainda outra maneira 
de afundar o seu navio. O centurião consultou o 
capitão do navio, em vez de consultar o mestre da 
alma.

Houve um grande debate no navio, então o 
centurião disse: “Vamos colocar isso em votação. 
Quantas pessoas pensam que devemos navegar?”, 
e “a maior parte” (a maioria) levantaram as mãos.

Há uma lição aqui para todos nós aprendermos. 
Não tome decisões baseadas na maioria dos votos! 
A maioria está quase sempre errada.

Mesmo na maior parte das igrejas, a maioria está 
quase sempre errada. Meu coração se entristece 
quando digo isso, mas infelizmente a maioria dos 
membros de igreja não vem à reunião de oração. A 

Quando você toma suas 
decisões com base no 

conforto, em pouco tempo 
você fica desconfortável, 

muito desconfortável.
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maioria não é nem ganhadora de almas. Ouvi dizer 
que 20% da igreja fazem 80% do trabalho.

É claro que a maioria vai estar certa às vezes, 
mas é melhor você aprender a não fazer o que a 
maioria das pessoas está fazendo. O fato de que “a 
maior parte” votou em navegar não significa que 
era a vontade de Deus. Não aceite a opinião da 
maioria e falhe em consultar a sua consciência, a 
Palavra e a vontade de Deus.

A MANEIRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS

Você também pode causar um naufrágio ao tomar 
suas decisões com base em circunstâncias. Veja 
Atos 27:13:

E, soprando o Sul brandamente, lhes 
pareceu terem já o que desejavam e, 
fazendo-se de vela, foram de muito perto 
costeando Creta. 
 
O que isso significa? Eles decidiram navegar por 

compulsão, consulta, conforto e consenso. Então 
veio o golpe final. Alguém disse: “Dá uma olhada 
nisso? Tenho certeza de que devemos navegar 
agora. Há o vento sul soprando suavemente. Que 
momento perfeito para navegar!”. Em outras 
palavras, as circunstâncias estavam perfeitas.

Mas as circunstâncias é o caminho mais 
enganador de todos para afundar o barco da vida. 
Muitas pessoas me disseram: “Eu sabia que o que 
fiz foi a vontade de Deus, porque a oportunidade 
estava lá. Deus acabou de me dar essa oportunidade”. 
Mas essas pessoas não checaram com Deus. Elas 
apenas checaram o vento.

Quando você decola na direção em que o 
vento está soprando, e depende de sinais ou 

circunstâncias, em vez da vontade de Deus, você 
poderá ver que o vento sul suave se transforma em 
um horrível e devastador ciclone. Isso é exatamente 
o que aconteceu com o navio que transportava o 
apóstolo Paulo.

Compulsão, consulta, conforto, consenso e 
circunstâncias. Todos estavam alinhados, então 
o centurião decidiu zarpar. Não foi a vontade 
de Paulo, nem foi a vontade de Deus, mas eles 
navegaram mesmo assim direto para os dentes 
afiados de uma terrível tempestade.
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CINCO LIÇÕES DOS INCRÉDULOS 
SOBRE A TEMPESTADE

Os pobres coitados daqueles que estavam 
navegando com Paulo perderam toda a esperança 
enquanto a tempestade os assolava (Atos 27:20). 
Foi uma cena triste. Como os marinheiros não 
tinham radar ou rádio, eles dirigiam seus navios 
pelas estrelas à noite e pelo sol durante o dia. Essa 
terrível tempestade os tirou do caminho, e ficou 
tão escuro que nem conseguiram ver as estrelas. 

O que podemos aprender das ações deles?

ANDANDO SEM CONTROLE

O que fazem aqueles que não são salvos por Cristo 
quando as estrelas desaparecem do céu? Eles 
andam fora de controle. Olhe para trás em Atos 
27:15: “E, sendo o navio arrebatado, e não podendo 
navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos 
deixamos ir à toa.” O leme não significava nada. O 
conjunto de vela não importava nada.

Na medida em que os sonhos se dissolvem, 
muitas pessoas percebem, para seu desalento, que 
não têm o controle.

Sejamos realistas. O homem sem Deus vai sair 
do curso e andar à deriva! Todos os sonhos, planos, 
ideais e visões simplesmente vão pelo ralo abaixo. 

Então tudo o que ele pode fazer é “deixar a vida lhe 
dirigir”, deixando sua vida à deriva, fora de controle.

TRANSGRESSÃO CAUSA 
TRABALHO PENOSO

Os que não são salvos por Cristo não apenas 
vagam sem direção quando as tempestades da 
vida se chocam, mas também têm que se esforçar 
duplamente. Atos 27:16-17 diz:

 
E, correndo abaixo de uma pequena 
ilha chamada Clauda, apenas pudemos 
ganhar o batel. E, levado este para cima, 
usaram de todos os meios, cingindo o 
navio; e, temendo darem à costa na Sirte 
amainadas as velas, assim foram à toa.
  
Os marinheiros trabalharam penosamente. 

Eles puxaram o barco. Eles empurraram os mastros. 
Eles escoaram a água. Eles cingiram o navio. Eles 
trabalharam, se empenharam e se esforçaram para 
manter as coisas juntas.

Algumas pessoas acham que é difícil ser cristão. 
Amigo, é difícil não ser cristão! Provérbios 13:15 diz: 
“O bom entendimento favorece, mas o caminho 
dos prevaricadores é áspero.”.

Algumas pessoas acham  
que é difícil ser cristão. Amigo, 

é difícil não ser cristão!
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As pessoas se esforçam mais para ir para o 
inferno do que o cristão para ir para o céu. O 
pecado é um mestre cruel. As pessoas se esforçam 
e trabalham quando estão navegando suas vidas de 
maneira contrária à vontade de Deus.

O PECADO É DESPERDIÇADOR

Pessoas sem Deus também desperdiçam. At 27:18-
19 diz:

 
E, andando nós agitados por uma veemente 
tempestade, no dia seguinte aliviaram o 
navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com 
as nossas próprias mãos, lançamos ao mar 
a armação do navio.
 
Primeiro eles jogaram fora toda a carga. 

Quando isso não foi o suficiente, eles jogaram fora 
a mobília, as ferramentas e o equipamento. Tudo 
estava sendo jogado ao mar para aliviar o navio e 
ajudá-lo a se manter flutuando.

Certamente, o lucro não era o motivo aqui. 
Sobrevivência foi o motivo. Isso é o que acontece 
com as pessoas quando as tempestades da vida vêm 
e são levadas pelo vento. Eles estão trabalhando 
duro, mas estão afundando cada vez mais na água. 
O pecado começa a custar-lhes tudo. Eles apenas 
começam a jogar tudo ao mar.

Há pessoas hoje que se recusam ouvir a Deus. 
Dariam tudo o que possuem para ter o filho sóbrio, 
a esposa de volta, o emprego restaurado ou a saúde 
de volta. Mas o pecado é caro. É terrivelmente 
desperdiçador.

DESEJO NÃO RESOLVE

Depois que os marinheiros jogaram as suas cargas 
no mar, eles fizeram algo triste. Eles começaram 
a desejar. Em At 27:29 diz: “E, temendo ir dar em 
alguns lugares rochosos, lançaram da popa quatro 
âncoras, desejando que viesse o dia”.

Você não sente pena deles? Eles eram como 
criancinhas assustadas, desejando que o sol 
surgisse, desejando poder ver as estrelas.

Mas Paulo sabia como ficar sozinho e orar a 
Deus numa hora dessas.

Nós temos uma geração que não tem no que 
se segurar quando as tempestades vêm. As pessoas 
estão nos quartos de hospitais e nos tribunais de 
divórcio, e alguém diz: “Bem, boa sorte. Espero que 
as coisas fiquem bem para você”. Espero que as 
coisas fiquem bem? Boa sorte?

Há uma velha canção que diz: “Que o desejo se 
cumpra”. Só que não vai se cumprir! Que fundamento 
existe em um desejo? É como tentar ficar em cima 
de um pudim ou segurar um palito enquanto você 
balança de um penhasco! Precisamos de algo firme 
para sobreviver às tempestades da vida.

Nós temos uma geração 
que não tem no que se 
segurar. Precisamos de 

algo firme para sobreviver 
às tempestades da vida.
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SEM LIVRAMENTO DA TEMPESTADE

Os marinheiros de Atos 27 vagavam, trabalhavam, 
desperdiçavam e desejavam. Então o que eles fizeram 
ao ver a piora da situação? Eles se desanimaram, 
mas Paulo os animou. Atos 27:30-31 registra,

 
Procurando, porém, os marinheiros fugir 
do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, 
como que querendo lançar as âncoras 
pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos 
soldados: Se estes não ficarem no navio, 
não podereis salvar-vos.
 
Alguns dos marinheiros imaginaram que 

poderiam sair da confusão pretendendo 
simplesmente lançar algumas âncoras enquanto 
baixavam o bote salva-vidas. Mas nós não podemos 
escapar das tempestades da vida, retirando-nos 
em um bote salva-vidas. No entanto, os que não 
são salvos por Cristo certamente tentarão.

Quando suas estrelas caem do céu e são 
destruídas pelas tempestades da vida, os incrédulos 
se retiram para o álcool, drogas ou divórcio. 
Eles se retiram fugindo de casa. Eles se retiram 
abandonando a sociedade. Alguns até se retiram 
por suicídio. É tudo o que eles sabem fazer.

Mas quando a tempestade se alastrou em Atos 
27, houve um homem de Deus que não se retirou. 
Nem ele saiu do controle ou desejou que seus 
problemas fossem embora. Ele tinha um sorriso 
no rosto e disse: “Portanto, ó senhores, tende bom 
ânimo; porque creio em Deus, ...”.

Aqui estão três verdades gloriosas que ajudarão 
você a superar as tempestades da vida. Deus 
guardou Paulo dessa tempestade. Deus alegrou 
Paulo nessa tempestade. E Deus guiou Paulo 
através dessa tempestade.

GUARDADO DA TEMPESTADE 

Como filho de Deus, a primeira coisa que você 
precisa saber é que Deus protegeu Paulo na 
tempestade. Em Atos 27:22-24, Paulo disse à 
tripulação aterrorizada que nenhuma vida seria 
perdida apesar da fúria da tempestade. Deus ainda 
tinha planos para o Seu homem.

O que Deus disse a Paulo estava em vigor: 
“Eu sei que você não queria navegar e que queria 
fazer a Minha vontade. Você foi arrastado para 
circunstâncias além do seu controle, e eu vou 
cuidar de você. Além disso, não só vou cuidar de 
você, Paulo, mas também vou lhe dar a vida dessas 
pessoas a bordo”.

Os passageiros e a tripulação não perceberam, 
mas Paulo na verdade salvou suas vidas.

Meu amigo, as pessoas deste mundo não 
percebem isso, mas os cristãos são aqueles que 
fazem que Deus não envie o julgamento a esta 
terra. Você sabia que antes dos horrores da Grande 
Tribulação acontecer, Deus tirará os cristãos deste 
mundo? Antes que Deus destruísse Sodoma com 
fogo e enxofre, Ele retirou Ló de Sodoma.

Algumas pessoas dizem: “os cristãos são 
problemáticos”. Mas um dia desses, essas mesmas 
pessoas se livrarão dos cristãos, e o navio deles 
afundará.

Quando os santos forem levados para a morada 
celestial no Arrebatamento, mesmo que você 
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pudesse represar as águas das Cataratas de Foz do 
Iguaçu com um raio lunar, você não conseguiria 
evitar o poder do mal que virá sobre esse mundo.

Deus guardou Paulo de uma tempestade; e eu 
sei que quando eu for atingido por tempestades 
além do meu controle, Deus vai cuidar de mim. 
Você pode contestar perguntando: “Mas e quanto 
a todos os cristãos que são martirizados? E aqueles 
que são colocados na prisão?”. Por que Deus não 
cuida deles?

A resposta é que Deus cuida deles também.
Lucas 21:16-18 é uma passagem incrível que 

deve colocar um pouco de aço para reforçar a 
estrutura de sua coluna vertebral. Nosso Senhor 
profetizou que o Seu povo sofrerá:

 
E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e 
amigos sereis entregues; e matarão alguns 
de vós. E de todos sereis odiados por causa 
do meu nome. Mas não perecerá um único 
cabelo da vossa cabeça.
 
Eu acredito que alguns cristãos que estão 

vivendo hoje vão morrer por Jesus. Você pode 
morrer por ser um cristão. Estes são os tipos de 
dias em que estamos vivendo.

Onde está toda a proteção que eu tenho 
falado? Está na frase final desta passagem em 
Lucas 21: “Mas não perecerá um único cabelo da 
vossa cabeça.”.

Jesus disse que, embora os incrédulos possam 
matar o seu corpo e enterrá-lo no chão por um 
tempo, eles não podem realmente ferir você. Por 
quê? Porque Jesus também disse: “E todo aquele 
que vive e crê em mim nunca irá morrer...” (João 
11:26).

A morte não é o fim porque Jesus é a ressurreição 
e a vida. Assim como Deus fez ou permitiu Paulo 

passar por essa tempestade, Ele nos protegerá 
durante qualquer tempestade da vida que 
eventualmente venhamos passar.
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ALEGRIA NA TEMPESTADE

Deus não apenas protegeu Paulo da tempestade, 
Ele alegrou Paulo na tempestade. Paulo estava 
calmo no convés daquele navio - ele poderia até 
ter um sorriso no rosto. Atos 27:21-22 diz:

 
E, havendo já muito que não se comia, 
então Paulo, pondo-se em pé no meio 
deles, disse: Fora, na verdade, razoável, 
ó senhores, ter-me ouvido a mim e não 
partir de Creta, e assim evitariam este 
incômodo e esta perda. Mas agora vos 
admoesto a que tenhais bom ânimo, 
porque não se perderá a vida de nenhum 
de vós, mas somente o navio. 
 
Será que Paulo tinha perdido a cabeça? Os 

outros podem ter pensado isso. O navio estava 
prestes a afundar e Paulo disse: “Anime-se. Eu 
acredito em Deus”. Paulo teve a alegria do Senhor 
em seu coração no meio da tempestade. Amigo, 
isso é o que chamo de cristianismo real.

Se eu tivesse visto Paulo andando no convés 
daquele navio, eu poderia ter perguntado: “Paulo, 
quem coloca esse sorriso em seu rosto no meio 
desta tempestade?”.

Ele teria respondido: “O mesmo Deus que me 
deu canções durante a noite quando eu estava 
nas masmorras de Filipos e comecei a louvar o 

meu Senhor”. Graças a Deus por uma fé que pode 
louvar no meio de uma tempestade. Quando as 
tempestades da vida estão sobre nossas cabeças, 
lembre-se que elas estão debaixo dos pés de Deus! 
Se você conhece o Senhor, não há tempestade que 
possa tirar a alegria de sua vida.

 

Quando as tempestades 
da vida estão sobre nossas 

cabeças, lembre-se que elas 
estão debaixo dos pés de Deus!
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ORIENTAÇÃO DURANTE 
A TEMPESTADE

Então um anjo do Senhor veio para guiar Paulo 
com palavras consoladoras nos versículos 23 e 24:

 
Porque esta mesma noite o anjo de Deus, 
de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve 
comigo, dizendo: Paulo, não temas; 
importa que sejas apresentado a César, 
e eis que Deus te deu todos quantos 
navegam contigo.
 
O que Deus estava dizendo a Paulo? “Paulo, 

você está em uma tempestade. Mas tenho coisas 
boas planejadas para você. Minha vontade soberana 
é que você testemunhe diante de César. Quero que 
César ouça o que você tem a dizer”.

Volte em Atos 23:11, que diz:
 
E na noite seguinte, apresentando-se lhe 
o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo; porque, 
como de mim testificaste em Jerusalém, 
assim importa que testifiques também em 
Roma...
 
O Senhor queria que Paulo proclamasse a 

mensagem da salvação em Roma. Mas a jornada 
para chegar a Roma em Atos 27 não era a vontade 

de Deus. Aqueles marinheiros estavam fora da 
vontade de Deus, mas não pararam a vontade de 
Deus. Onde o homem governa, o governo de Deus 
se sobrepõe. Um Deus soberano fará que a Sua 
vontade seja feita.

Deixe-me dizer-lhe como isso se aplica a mim 
e a você. Como cristão, posso desobedecer a Deus. 
Eu posso tropeçar, vacilar e até falhar. Mas uma 
coisa é certa: porque eu sou salvo, Deus tem me 
predestinado a ser como Jesus, e todo o inferno 
não pode parar isso! Eu vou ser como Jesus porque 
essa é a soberana vontade de Deus.

Romanos 8:29-30 diz:
 
Porque os que dantes conheceu também 
os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, a fim de que ele 
seja o primogênito entre muitos irmãos. 
E aos que predestinou a estes também 
chamou; e aos que chamou a estes 
também justificou; e aos que justificou a 
estes também glorificou.
 
Sim, eu tenho o livre arbítrio, e às vezes esse 

livre arbítrio me causa problemas. Eu tenho 
recaídas e desobedeço, e às vezes entro em uma 

A igreja pode errar, tropeçar, ou 
aparentemente falhar. Mas um 
dia nosso Senhor apresentará 

a Si mesmo uma igreja gloriosa 
sem mácula e nem ruga.
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tempestade. Mas um dia, eu vou estar diante do 
trono sem falhas e justificado, e o inferno não 
poderá impedir!

A igreja pode errar, tropeçar, ou aparentemente 
falhar. Mas um dia nosso Senhor apresentará a 
Si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula e nem 
ruga. Jesus disse: “Edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela;” 
(ver Mateus 16:18b).

Os reis e governantes deste mundo podem se 
encontrar e planejar no Pentágono e na Casa Branca. 
Eles podem planejar em Brasília, no Kremlin e na 
China Vermelha. Os exércitos desta terra podem 
marchar. E os oceanos e os céus podem se equipar 
com todo tipo de armamento. Mas isso é apenas 
onde o homem governa.

Onde Deus governa, os reinos deste mundo se 
tornarão os reinos de nosso Senhor e Seu Cristo! E 
todo o inferno não pode pará-lo.

O Salmo 46 está cheio da verdade consoladora 
quando enfrentamos as tempestades da vida:

 
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 
bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, 
e ainda que os montes se transportem 
para o meio dos mares. Ainda que as 
águas rujam e se perturbem, ainda que 
os montes se abalem pela sua braveza 
(Selá). Há um rio cujas correntes alegram 
a cidade de Deus, o santuário das moradas 
do Altíssimo. Deus está no meio dela; não 
se abalará. Deus a ajudará, já ao romper 
da manhã. Os gentios se embraveceram; 
os reinos se moveram; ele levantou a sua 
voz e a terra se derreteu. O Senhor dos 
Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o 
nosso refúgio (Selá). Vinde, contemplai as 

obras do Senhor; que desolações têm feito 
na terra! Ele faz cessar as guerras até o 
fim da terra; quebra o arco e corta a lança; 
queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e 
sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre 
os gentios; serei exaltado sobre a terra. 
O Senhor dos Exércitos está conosco; o 
Deus de Jacó é o nosso refúgio (Selá).
 
Há uma âncora de três pontas da qual você 

pode segurar durante as tempestades de sua vida.
Em uma das pontas está a verdade de que Jesus 

está lá para guardá-lo durante as tempestades 
de sua vida. Na segunda é a alegria que Ele pode 
dar a você para alegrar o seu coração em meio 
às poderosas rajadas de vento da tempestade. 
E a terceira ponta é a sabedoria e o poder do 
Deus Todo-Poderoso para guiá-lo em cada passo 
do caminho, mesmo quando o caminho está 
obscurecido pelas nuvens da tempestade em sua 
vida. O Salmo 31:23-24 nos lembra,

“Amai ao Senhor, vós todos que sois seus 
santos; porque o Senhor guarda os fiéis 
e retribui com abundância ao que usa de 
soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o 
vosso coração, vós todos que esperais no 
Senhor.”



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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