
 

 

 

 

 

 

ENFRENTANDO AS TEMPESTADES DA VIDA 
 

por Jim Langley 
 
As tempestades pelas quais passamos na nossa vida pessoal e empresarial podem parecer 
inconsequentes, especialmente se comparadas com furacões, tornados e tsunamis. No entanto, 
tal como as tempestades da natureza, também podem causar danos irreparáveis nas nossas vidas. 
Podemos reconstruir ou realojar-nos depois dos desastres naturais; mas pode ser muito mais 
difícil recuperar das tempestades internas que enfrentamos. 
 
Quando voltei do Vietname, depois de ter servido 18 meses naquele infame conflito, ninguém tinha 
a mais pequena ideia sobre o efeito que a guerra tinha produzido naqueles que tinham servido 
patrioticamente. Com o passar dos anos, ganhei consciência do impacto que aquele período teve 
em mim, pessoalmente. Depois de dois casamentos fracassados e outras lutas, comecei a perceber 
que alguma coisa estava a causar instabilidade interna. Mas vamos olhar para as tempestades da 
vida num sentido mais lato. 
 
Encontramos muitos tipos de tempestades ao longo de diversas fases das nossas vidas. Haverá 
tempestades financeiras, tais como perder um emprego, perder um negócio, dívida descontrolada, 
maus investimentos e possivelmente bancarrota. Haverá tempestades relacionais, tais como 
rumores infundados e mentiras descaradas contadas maliciosamente, perda de amizades, 
acusações, infidelidade e talvez divórcio. Iremos enfrentar também tempestades na saúde, 
demasiado numerosas para referir, e, em última instância, todos iremos enfrentar a morte. 
 
O apóstolo Paulo percebia as tempestades da vida; ele experimentara muitas delas. Em II Timóteo 
3:10-11, ele diz ao seu discípulo, Timóteo: “Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de 
viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me 
aconteceram em Antioquia, em Icónio e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas 
me livrou.” O autor de Hebreus instrui: “[…] olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, 
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra 
do trono de Deus.” (Hebreus 12:2) 
 
Não podemos depender de um estratega pessoal para nos prevenir de todos os perigos que possam 
vir pela frente. Só o nosso Pai Celestial conhece as nossas futuras tempestades, e nós não podemos 
saber quando nem como essas tempestades virão. A boa notícia é que não precisamos de as 
enfrentar sozinhos. Em Hebreus 10:25, somos relembrados: “[…] não deixando a 
nossa congregação, como é costume de alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto 
mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia.” Ao viver em tempos frágeis, seremos sábios 
se não os tentarmos atravessar sozinhos.  
 
Para onde mais nos podemos virar durante tempos tempestuosos, quando tudo à nossa volta se 
transforma num caos incontrolável? Para mim, a minha atenção vira-se para o meu Consolador, 
o Espírito Santo de Deus, Aquele que eu verdadeiramente quero que me guie através das piores 
experiências que vou enfrentar. Nós temos a promessa de Deus: “Não te deixarei, nem te 
desampararei.” (Hebreus 13:5). 
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Em Salmos 23:4, o Rei David proclama: “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.” Eu considero 
estas palavras reconfortantes, à medida que antecipo as futuras tempestades que sei que virão. 
Este conforto e esta segurança que encontro não são baseados em meros desejos, mas na 
fidelidade e fiabilidade de Deus. 
 
Jesus profetizou, em João 16:32-33: “Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis 
dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está 
comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom 
ânimo; eu venci o mundo.” 
 
Aqueles que conhecem Jesus Cristo pessoalmente têm uma garantia inabalável de que não 
estaremos sós, dado que o Espírito de Deus vive em nós e proporciona a paz que transcende todo 
o entendimento, quer estejamos no trabalho, nas nossas casas ou mesmo enquanto viajamos. 
Nunca é demasiado tarde para nos voltarmos para Jesus. Se não O conhece, Ele espera o seu 
pedido de ajuda. 
 
Jim Langley escreve há mais de 30 anos, enquanto trabalha como agente de seguros. Mais recentemente, a 
sua paixão passou a ser escrever sobre a sua relação pessoal com Deus. O seu objectivo é encorajar outros a 
também se aproximarem mais d’Ele. Membro da CBMC há muito tempo, começou a escrever Fourth Quarter 
Strategies (“Estratégias para o Quarto Trimestre”) em 2014. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Perguntas de reflexão ou discussão 
 
1. Alguém disse: “Ou está a atravessar uma tempestade da vida, ou acabou de sair de uma, 

ou está a preparar-se para entrar numa.” Qual descreve a sua vida neste momento? 
 
 
 
2. Como é que normalmente reage quando é confrontado com adversidade na vida? 
 
 
 
3. Qual é o benefício, se é que existe algum, que podemos retirar de atravessar duras lutas e 

“tempestades” nas nossas vidas? 
 
 
 
4. Para quem é que se pode virar quando as tempestades da vida parecem demasiado grandes, 

talvez mesmo maiores do que aquilo que consegue suportar? O que é que aprendeu acerca 
de depender do apoio de outros nesses tempos, quer seja de Deus ou de outras pessoas? 

 
 
 
 
NOTA: Se quiser analisar outros versículos relacionados com este tópico, considere as seguintes 
passagens: 
 
Job 38:1-7; Salmo 22:25-28; Lucas 8:22-25; Filipenses 4:6-7; Tiago 4:7-10; I Pedro 3:13-17 
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