A tempestade

Referência bíblica: Marcos 4,35-41
Introdução: Jesus havia curado muitas pessoas
e aumentava sempre mais o número dos seus
seguidores. Jesus contava a eles coisas lindíssimas:
como é o Reino de Deus, o que é preciso fazer para
entrar nele, e muitas outras coisas super interessantes.
O povo o escutava durante
horas sem se cansar.

Está anoitecendo, e Jesus com os seus discípulos
encontram-se a margem do lago de Genesaré.
“Vamos para a outra margem do lago” diz Jesus a
seus discípulos. Pedro e os outros empurram o barco
mais para o fundo, na água, e levantam as velas.

Vocês lembram o nome dos
apóstolos?

Está
ventando.
Logo
conseguirão atravessar o
lago! Afastam-se rapidamente
da margem.

Mas o céu se torna escuro, o vento aumenta: de
repente o vento começa a soprar com tanta violência

Vocês sabem como funcionam
os barcos à vela?

que as ondas se levantam, e vem para dentro do
barco ! E a barca começa a encher-se de água!

Quem já viu alguma vez
nuvens escuras?

Os amigos de Jesus sentem
medo: esta é uma verdadeira
tempestade!
As ondas são tão altas que
poderiam virar o barco!

Tentam tirar a água, abaixar
as velas, começam a gritar ...
Mas Jesus, onde está?

No entanto, Jesus dorme, no fundo do barco, com a
cabeça apoiada sobre um travesseiro!
Parece que não
percebido nada.

Os discípulos o acordam e dizem: “Mestre, estamos
afundando! Você não se importa com isso? Ajudenos!”

tenha

Então Jesus se acorda, fica de pé, repreende o vento

E diz para a água do lago: “Fique quieta ! Acalme-se!”.

Imediatamente o vento cessa, as ondas se acalmam
e a paz retorna ...

Tudo passou.

Depois Jesus se dirige aos discípulos: “Por que vocês
tiveram tanto medo? Ainda não tem fé?”

Os discípulos muito maravilhados, cheios de surpresa,
dizem entre eles: “Mas quem é Jesus? Até o vento e
as ondas do lago obedecem a ele!”.

Jesus é o
nosso melhor
amigo, está sempre perto de
nós e pode nos ajudar.

Chiara: Mesmo nos momentos mais difíceis, lembrese que Jesus está perto de você, aliás, está dentro do
seu coração!

Alguém de vocês sentiu Jesus
perto de si? Talvez em um
momento difícil?

Estevam não tem mais medo
(Stefano – Itália)
Estevam está na cama com uma forte dor na barriga.
O médico vem examiná-lo.

O doutor diz ao papai: “Precisa levá-lo ao hospital e
talvez tenha que ser operado”.

Estevam fica com um pouco de medo, mas a mãe
vai perto dele e lhe diz: “agora dorme, você vai ver
que tudo vai dar certo. Jesus ficará sempre perto de
você.”

Estevam sorri e pede: “Papai, me traz o telefone?”
O pai o traz e Estevam telefona para Beppe, um gen,
para dizer-lhe que vai para o hospital.
E acrescenta: “Talvez tenha que me operar ... estou
com um pouco de medo, mas a mamãe me disse que
Jesus está perto de mim ... Ofereço tudo a Jesus e
penso em todos os gen4 !”.

Às vezes falo com Jesus !
(Cindy – Itália)
Cyndi corre para fora, na estrada:

Gioia, a sua assistente, vem pegá-la para levá-la ao
encontro gen4.

Cyndi conheceu as gen4 há pouco tempo e conta
para Gioia: “Ontem papai me pediu para ir na cantina
pegar o vinho.
Estava escuro quando desci as escadas, e eu tive
medo ...

Depois eu rezei para Jesus e senti

que Ele estava perto de mim. Às vezes eu falo com
Jesus.

Outro dia estava no meu quarto fazendo a lição, e
comecei a falar com ele: disse-lhe muitas coisas, e
não queria mais parar ! Sabe, Gioia ?
Eu sinto uma coisa linda dentro: sinto que Jesus está
dentro de mim. Nesses dias eu fiz muitos atos de
amor, e sinto como se alguém me desse os parabéns
e me dissesse ‘obrigado’:
Eu acho que é Jesus!”.

Chiara: “Mesmo nos momentos mais difíceis, lembrese que Jesus está ali perto de você, mais ainda, está
no seu coração!”

