
Meu Capitão 

No início do ano passado, saí em viagem. Sentada em um píer, respirando a maresia, senti ondas de excitação e 

agitação dentro de mim, enquanto meus olhos varriam o oceano de tempo à minha frente.



No percurso da minha viagem, às vezes enfrentei turbulência e adversidades. O mar azul-turquesa se 

tornou numa vastidão escura, tumultuosa e encrespada por ondas iradas. Chuvas e ventos cortantes 

surravam meu barco. Mas houve também momentos de bênçãos e avanço estável, quando o sol brilhou nas 

marolas que levavam minha embarcação para frente.



Eu não estava só nessa experiência. Meu capitão, Jesus, estava comigo. Juntos, enfrentamos cada dia. 

Juntos, superamos as tempestades de adversidades. Juntos rimos e desfrutamos o sol. Eu sabia que Ele 

tinha um plano para nossa viagem e havia traçado o caminho.

Ainda assim, houve momentos em que questionei Sua sabedoria, quando sentindo-me fraca e cansada da luta, 

avistava mais uma tempestade no horizonte. "Jesus, temos de passar por mais dificuldades?" Eu Lhe 

rogava: "Se Você me ama tanto quanto diz que ama, não dá para fazer essa viagem mais fácil?"



Com um sorriso, Jesus respondia com ternura: 

"Eu a amo muito. Sempre amei e sempre 

amarei. Embora tudo a seu redor pareça difícil e 

atribulado, é só por um tempo. O céu vai 

ressurgir ainda mais brilhante e belo, depois da 

tempestade. Apenas segure Minha mão que Eu 

o ajudarei. Procure as bênçãos que as 

tempestades trazem."

O segredo, aprendi, é ficar perto dEle até as 

nuvens se dissiparem. E enquanto eu esperava, 

descobri algumas coisas maravilhosas. Sua 

presença amorosa tornou-se ainda mais real 

para mim nesses dias de tempestade, e Suas 

palavras tranquilizadoras me deram forças, 

tranquilidade e afastaram meus medos. E 

aquelas bênçãos das quais Ele havia falado? Ao 

limiar de outro ano novo, olho para trás e vejo 

que aqueles momentos me deram coragem, fé e 

esperança. Coragem para nunca desistir apesar 

das oposições e dificuldades; fé ancorada em um 

amor que nunca vai me decepcionar; e esperança 

em Jesus, que tem um plano perfeito não só 

para o meu próximo ano, mas para toda a 

minha vida.
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