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Enquanto os filhos de Deus seguem suas rotinas diárias, seguindo o seu caminhar com Jesus, podem ser
surpreendidos por uma tempestade repentinamente, uma onda de aflições que vem de todos os lados. Em Salmos
107:23-26, lemos sobre aqueles que “fizeram-se ao mar em navios” e que são atormentados por ventos de
tempestade. Os navegadores neste evento estavam tão aterrorizados que quase desfaleceram (versículo 26).
Agora, estes homens simplesmente estavam cuidando dos seus negócios quando a tempestade veio. Devemos
notar que o próprio Deus iniciou a tempestade: “Deus falou e provocou um vendaval” (versículo 25). Deus levou
os navegadores para aquele lugar e levantou as ondas. Ele fez isto tudo!
Cristãos tendem a culpar o diabo ou algum pecado específico por seus desafios. De fato, é difícil para eles
perceberem que Deus os trouxe para um lugar de batalha. Porém, nossa fé pode ser grandemente encorajada
sempre que entendemos que, enquanto todas as tempestades da vida forem ordenadas por Deus para a justiça,
há um propósito. “Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo
estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para
que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria” (1 Pedro 4:12-13).
Deus não é surpreendido por sua provação. De fato, ela acontece porque Ele quer produzir algo em seu coração –
quer revelar a sua glória a você.
Quando a tempestade passa para os navegadores no Salmo 107? Quando Deus os leva até o refúgio desejado?
De acordo com o salmista, foi quando eles desistiram de toda a esperança humana e clamaram ao Senhor por
ajuda.
Ele quer que você saia das suas tribulações mais forte no caráter, na fé e em Jesus. Pois ele te ama!
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