PALAVRA DE DEUS
Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)
E, entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram: E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco
era coberto pelas ondas; Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os
ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até
os ventos e o mar lhe obedecem? (Mateus 8:23-27).

INTRODUÇÃO
Deus determinou destruir o mundo de então, mas encontrou um homem segundo o coração de Deus, chamado Noé, e deulhes ordem para construir um enorme barco, conforme se pode ler em Génesis 6:13 em diante, para salvar a ele, sua família,
os animais, etc. No capítulo 7:5 diz: e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor Deus ordenara. Agora pergunto eu: Está o
leitor a fazer tudo o que Deus lhes diz nas Escrituras Sagradas? Se ainda não o faz, qual a razão do porquê? Lembre-se que
o Senhor Jesus é o barco de salvação, conforme se lê: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. (atos 16:31)

COMENTÁRIO
JESUS CRISTO É O BARCO DE SALVAÇÃO
Precisamente junto com o Senhor Jesus seguiam os seus discípulos no mesmo barco, mas o Senhor o Deus homem, sentia a
necessidade de descansar e neste caso dormia (verso 24) como igualmente nós necessitamos, como humanos que somos. Ali
estava o verbo encarnado, que através de Maria veio ao mundo para que nós saibamos que isso aconteceu por nossa causa.
Por causa da tempestade o barco começou a se encher de água e corria o risco de se afundar. Nós precisamos de saber que a
fé somente no Senhor Jesus, é uma das armas para a nossa salvação, para nossa proteção e para alcançarmos a nossa vitória.
Temos de pedir ao Senhor que nos perdoe e aumente a nossa fé para vencermos as provações desta vida. Caro amigo, o homem tem caído, arruinado pelo pecado, a encher-se mais e mais de pecados até que se afunda na perdição. O Senhor Jesus
é o barco salva-vidas, de tal maneira Deus amou este pobre mundo arruinado que estava e está prestes a naufragar. Ele é o
barco de salvação. Conforme se pode ler: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu próprio Filho, para que
todo o que n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16). O mundo tem crido em Deus? Não. Tem recusado tão
grande amor, tão grande salvação, rejeitaram o Cristo crucificado e ressuscitado, o Filho de Deus. O Senhor Deus considera
a morte de Jesus como o único sacrifício eterno em expiação por nossos pecados.
Foi por isso que Deus levantou a Cristo de entre os mortos e o ressuscitou e se tornou o barco da nossa salvação por cada
alma que n’Ele confia. Amado leitor, tenho uma pergunta a fazer-lhe. Onde está você: No pecado e prazeres desta vida ou
no barco de salvação que é Cristo? Você está confiando em Cristo ou está confiando em sua própria justiça? Você já recebeu a Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. (Colossenses 1:14) ou ainda
está entre os que são culpados de terem rejeitado e crucificado o Filho de Deus? Está confiando em formas exteriores e em
cerimónias religiosas? De que lhe valerá essa adoração de imagens (falsos ídolos) feitas pelo homem, ler: (Isaías 46:5-7) O
tempo desperdiçado nesta vida em casos até perversos que o está se afundando, e se você continua nele irá para um lugar
que não deseja, mas por causa da dureza de coração, apenas lhe espera a condenação. Não é isso que o Altíssimo Deus deseja para si. Meu querido leitor, nem o batismo, nem os sacramentos, nem as promessas poderão impedir que um pecador
arruinado se salve ou vá para a perdição.
Abandone os esforços inúteis para consertar o velho homem natural. Entregue-se a Cristo como um pecador perdido que
realmente é e creia na graça de Deus manifesta em Cristo, nosso barco de salvação. Conforme se lê: Crê no Senhor Jesus,
e serás salvo (Atos 16;31). Você não pode estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Se está na vivendo a velha vida sem
Cristo, então está se afundando rapidamente. Não pode dizer que está seguro, que está salvo, que vai para o Paraíso de Deus
Mas se você deseja estar em Cristo e deseja aceita-lo como seu salvador pessoal, faça nos saber escrevendo para nosso
endereço . Ele (JESUS) nunca perdeu, e nem jamais perderá, uma pessoa que confia n’Ele.

