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VIDA CRISTÃ: UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
INTRODUÇÃO

Texto Básico: ATOS 23.11; ATOS 27 E 28

Vivemos em mundo perdido, no qual nunca se teve tanto dinheiro, e tanta fome; tanta ciência e tantas mortes. Sabendo
que este mundo estaria perdido, Jesus foi então preparar lugar. E, quanto a nós... Estamos viajando ﬁrmes e constantes.
Sim, mesmo em meio às tempestades e lágrimas, Há um Consolador que contabiliza todas as suas lágrimas para
transformá-las em gozo e alegria. Na viagem de Paulo a Roma, aprenderemos importantes lições sobre os desaﬁos da
vida cristã que é como uma viagem sujeita às tempestades.

1. MAR É A OPORTUNIDADE DE DEUS PARA QUE NOS RELACIONEMOS COM ELE. (AT. 23.11)
Israel atravessou o mar, Jonas foi lançado ao mar, veio à tempestade no meio do mar, Pedro andou e afundou no mar.
Diante de uma tempestade somos todos impotentes, mas Paulo tinha uma palavra sobre a vida dele, “Paulo (João, Maria,
Jorge), Coragem, porque da mesma forma como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o
faças em Roma.” Paulo sabia o escopo daquilo que aconteceria, Ele tinha a visão clara da promessa, sabia qual era a
vontade de Deus, e Deus sempre quer o melhor para os seus ﬁlhos. Sabemos que sua promessa nunca falha: (2ª Pe 3.9;
Mt 28.20). Isso nos faz seguir em frente. Olha que Paulo vai escrever a igreja de Corinto depois de ter terminado essa
viagem: ...não desfalecemos,... renovemos de dia em dia, ...atentando nas coisas que se não vêem, pois estas são eternas.

2. NO MEIO DA VIAGEM, TEMPESTADES VIRÃO (AT27.14,15)
Tempestade é algo esporádico, que acontece de vez em quando, mas quando ocorre, vem com intensidade tal a ponto de
quebrar um navio com 276 presos. Salmo 46.1 Deus é Refúgio na Tempestade, uma Fortaleza. Deus nem sempre
nos livra da fornalha, mas nos puriﬁca nela; Ele nem sempre nos livra da cova, mas mostra que tudo e todos têm que se
calar diante da sua vontade. Não foi uma escolha de Paulo entrar, mas seria uma escolha de Paulo a forma como ele
iria sair. Poderia sair morto, sair abatido, rendido, mas aprenderemos como sair dele vitoriosos.

3. NO MEIO DA VIAGEM, O MELHOR É LIVRAR-SE DO QUE TE ATRAPALHA (AT 27.18)
Cuidado com tudo aquilo que pode nos atrapalhar. É preciso livrar do que nos impede de alcançar o que Deus prometeu
(Cl 3). “...desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos...” (Hb 12:2). Cuidado com
o sucesso: É preciso saber que a visão de sucesso de Jesus é diferente da visão de sucesso do mundo. O mundo vê o
sucesso como aparecer, Jesus vê o sucesso como esconder. Uma coisa é vencer no mundo e outra coisa é vencer o
mundo. (1Jo 5:4)

4. NO MEIO DA VIAGEM, PODE SER QUE A ESPERANÇA SE ACABE (AT 27.20)
Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: Por quê? Queixou se 34 vezes. Ele gritou com toda a força; Jesus no Getsêmani
pediu a remoção da sua dor; Paulo disse ao Senhor três vezes para lhe remover o espinho na carne. Deus não nos culpa
quando perdemos as esperanças, Ele foi quem nos criou e nos conhece. Há um grande contraste entre estas duas
experiências de Paulo. Ele foi do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e
bofetada de Satanás na terra.

5. NO MEIO DA VIAGEM NADA QUE IMPORTA SE PERDERÁ (AT 27.31-36)
Sua fé e sua família são o bem mais importante que você tem, cuide deles Sl 27.10. As coisas espirituais estão acima
das materiais; o eterno mais importante do que o temporal. Esperança é a Conﬁança no cumprimento de uma
promessa. V 42. Num dado momento os soldados querem matar os presos para aliviar o peso do navio. O centurião Julio
não permite, por causa de Paulo. Somos amados por Deus, nada se perderá, descanse no Senhor. Paulo chega a
lta,uma víbora o pica e nada acontece, ele ora pelo Pai do governador, e pelos enfermos da ilha e todos são curados. E
Paulo chega ao seu destino ﬁnal ileso.

Conclusão
No ﬁm da viagem o eterno Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima (Ap 21.1-7). “Combati o bom combate...” (2ª Tm
4.6-8). Paulo aprendeu a ter alegria: Sim, alegria apesar dos problemas “... nem tenho a minha vida por preciosa, contanto
que cumpra com alegria a minha carreira... (At 20.24); Alegria apesar dos difamadores: “...Mas o Senhor assistiu-me e
fortaleceu-me...” (2ª Tm 4.16,17). Alegria apesar da morte: “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho”
(Fp 1.21).

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
1. Você já chegou a perder a esperança em alguma situação difícil que enfrentou na caminhada com Deus?
2. Qual foi a experiência que teve do cuidado e providência Deus nessa difícil situação?
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