
Tempos de tempestade 

Senhor, Tu estás presente no meio de nós para nos defender de todos os perigos, nos 

fortalecer, nos animar e acalmar todas as tempestades em nossas vidas. Tu és o Senhor das 

nossas vidas. 

Vem, Senhor, entra na barca da vida de cada um de nós. Acalma as ondas que se agitam 

dentro de nós, as ondas das nossas inquietações, das nossas preocupações, medos, angústias, 

tristezas, dúvidas, depressão... Entra nas profundezas do nosso ser e ordena que cesse toda a 

agitação em nosso interior. Tu tens poder sobre todos os males do mundo... 

Entra na barca das nossas famílias. Acalma os ventos contrários que ameaçam as nossas casas, 

os ventos da discórdia, da desunião, da incompreensão, do desamor, da solidão... 

Nós sabemos que estás presente na barca da Tua Igreja. Conheces todos os perigos que ela 

tem que enfrentar.Protege-a das forças do mal. 

Não queremos ter medo. Concede-nos esta graça: arranca todo o medo dos nossos corações e 

das nossas mentes. Queremos viver na alegria e não no temor; na confiança e não no medo, 

Senhor. Arranca, agora, todos os nossos medos: medo da doença, da solidão, da morte, medo 

de que alguém da nossa família não se salve... 

Nós confiamos na Tua Palavra que diz: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família” (At 

16, 31). Se nós somos teus, Senhor, se perseveramos fiéis a Ti, com certeza seremos salvos nós 

e nossas famílias. 

Aumenta a nossa fé, porque se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos dizer a 

uma montanha ___ “vá daqui até ali ___ e ela irá” (Mt 17, 20). E nada nos será impossível. 

Nós cremos em Ti, Senhor, e Te entregamos agora, com toda a confiança, as nossas vidas, as 

nossas famílias, a nossa Igreja. 

Vem, Jesus, entra também na barca de todas as famílias do mundo inteiro. Entra naquelas 

barcas das vidas que se acham amarradas aos maus hábitos, à droga, ao alcoolismo, aos 

prazeres físicos, à ganância, ao poder, ao prestígio e, por isso, não conseguem avançar... 

Desatraca essas barcas. Coloca-as em movimento... 

Nós Te agradecemos porque estás nos oferecendo um abrigo seguro para estes tempos de 

tempestade, uma nova arca: o Coração Imaculado de Maria. 

Nós Te adoramos, Te louvamos, Te glorificamos. Tu és o Senhor de todas as situações. Tu és a 

nossa vitória. Nós exaltamos o Teu Nome e proclamamos o Teu Senhorio, a Tua vitória. Amém 

. Aleluia. 

 


