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A paz do Senhor Jesus a todos os 
nossos leitores! Graças a Deus por 
mais uma vez estarmos juntos 
compartilhando palavras de fé, vida 
e esperança; que o amor e a 
verdade do Senhor possam ser 
plenos e abundantes na sua vida e 
de sua família, em nome do Senhor 
Jesus. Aleluia! Não podemos negar 
que estamos vivendo dias muito 
difíceis não é? Mas o que fazer? Se 
desesperar? Se entregar ao fato de 
que não há esperança? Creio que 
não! Creio que esta não é a vontade 
de Deus, e nem a atitude correta. 
Deus sabe de tudo, mesmo nesses 
dias cheios de dificuldades e 
inseguranças, Deus está no controle 
e sabe a hora certa de tudo resolver, 

mesmo essa grande tempestade que 
sobreveio ao mundo (pandemia) 
está debaixo do poder de Deus. 
Vejamos o que a Palavra de Deus 
tem para trazer esperança aos 
nossos corações. No livro de Marcos 
4 : 35-41, as escrituras sagradas 
nos relatam o momento em que o 
Senhor Jesus acalma uma grande 
tempestade, que sobreveio ao barco 
onde Ele estava com os seus 
discípulos, podemos tirar muitas 
lições desse fato. De início quero 
dizer algo muito importante, que 
muitas vezes confunde a nossa 
mente, o fato de que, se estamos 
com Deus não teremos problemas e 
tempestades na vida. Isso é um 
engano. Veja que Jesus foi quem os  
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PALAVRA DO MÊS

As tempestades da vida, 
sao para aproximar ainda 
mais de Deus.

~



convidou e disse: “Vamos,
passemospara a outra margem...”, 
mesmo estando com Jesus todos os 
dias e obedecendo a suas palavras, 
isso não nos isentará das
tempestades da vida. O Senhor não 
nos promete uma vida sem aflições, 
pelo contrário, Ele nos disse que 
aqui teríamos aflições, mas que Ele 
estaria conosco todos os dias e nos 
daria forças para vencermos as 
tempestades da vida. Veremos que 
a sua presença no barco foi o 
sucesso da viagem, esta passagem 
nos ensina que Jesus não
desperdiça os momentos de dor e 
dificuldades na vida do seu povo, as 
tempestades sempre vem com 
grandes lições pedagógicas.
Aleluias. O Pastor Hernandes Dias 
Lopes ensina que as tempestades 
trazem grandes lições, pois são 
inevitáveis, inesperadas,
inadministráveis e pedagógicas. 

1º As tempestades são
inevitáveis! Ou seja, vem para 
todos, ricos e pobres, homens e 
mulheres, doutores e analfabetos, 
crentes e descrentes, a vida não é 
uma redoma de cristal, as lutas e 
dificuldades vem para todos, por 
isso devemos estar firmes sobre a 
rocha que é Cristo, o Senhor!  

2º As tempestades são
inesperadas! Elas chegam de 
repente, inesperadamente, sem 
aviso prévio, nos pegam de 
surpresa, e ameaçam a nossa 
caminhada com Deus. Mas uma 
coisa é certa, as tempestades podem 

até nos surpreender e trazer 
dificuldades, mas jamais
surpreenderão o Senhor Jesus, 
porque Ele sabe todas as coisas, e 
nos dará um escape. Glórias a 
Deus! 

3º As tempestades são
inadministráveis! Na passagem 
vemos que os discípulos até tentam 
com todas as suas forças controlar e 
administrar a situação, mas não 
conseguiram, não tiveram poder 
para controlar a adversidade. O 
nosso alívio é saber que nenhuma 
tempestade ameaça o poder do 
nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.   

4º As tempestades são
pedagógicas! Ou seja, quando 
tudo passa começamos a enxergar o 
que o amor de Deus vem nos 
ensinar, sempre há uma lição a 
aprender, pois as tempestades não 
são para nos destruir e sim para 
nos aproximar ainda mais de Deus 
e viver sempre na dependência do 
seu amor e da sua maravilhosa 
graça! 

Por isso caro amigo, não há motivos 
para nos desesperarmos. Se
acreditamos no Senhor e Ele é o 
Senhor de nossas vidas, vamos 
entender, e seremos livres de mais 
esta tempestade, mas deixe Jesus 
estar no barco da sua vida, e assim 
compreenderá todas as coisas. Que 
Deus abençoe a todos! A Paz do 
Senhor Jesus! 

Pastor Marcos Paulo Wichert  



A paz do Senhor querido leitor, meu nome é Jarlete, tenho 54 anos, sou cristã há 15 

anos, e já tive muitos momentos maravilhosos com Deus, com certeza são muitos 

testemunhos para contar. O Senhor Jesus abriu os meus olhos para sua palavra, 

então, pude entender que eu precisava desesperadamente da sua presença, tenho 

vivido anos de muito aprendizado, minha vida teve uma transformação poderosa, 

entre tantos problemas sofri de depressão, mas Deus me mostrou o seu amor que 

cura, que somente Ele é vivo e verdadeiro e tem poder para realizar maravilhas na 

vida daquele que crê. Contudo, enquanto estivermos nesse mundo passaremos por 

muitas adversidades, nesse sentido, quero compartilhar com vocês uma experiência 

que tive com Deus. Há alguns meses eu andava muito ansiosa, por já ter meus três 

filhos casados, comecei a focar muito na limpeza da minha casa e outras atividades 

de forma exagerada, todos os dias eu ficava nervosa para vencer o serviço da casa, e 

aos poucos fui esquecendo da minha comunhão com Deus. Ainda que tenhamos uma 

fé praticante, e frequentemos os cultos, durante o dia temos que tirar um momento 

para passar com Deus, um tempo de qualidade de estudo, oração e adoração, e eu 

não estava mais fazendo isso regularmente e estava mais preocupada com as minhas 

atividades, o tempo passava sem que eu me alimentasse da presença de Deus, mas 

isso teve um custo, em primeiro lugar fiquei doente fisicamente, eu sentia dores 

muito fortes, depois a depressão quis voltar, com pensamentos ruins e também 

síndrome do pânico. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus, Ele abriu meus olhos 

mais uma vez, e eu entendi que precisava tomar uma posição, de buscar mais a 

presença do Senhor, priorizando a comunhão com Deus. Eu tive que ser sacudida por 

uma tempestade para daí sim voltar a depender de Deus em todos os sentidos, e 

buscá-lo mais e mais, reconhecendo que eu preciso me alimentar constantemente da 

sua palavra e também da oração. Deus me fez recordar a história das duas irmãs 

Marta e Maria, que um dia ao receberem Jesus em sua casa, tiveram reações 

opostas, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, mas Marta andava de um 

lado para o outro com muitas preocupações, inclusive uma delas era o fato de sua 

irmã não a ajudar nos afazeres da casa, questionando Jesus sobre a atitude da irmã, 

achando talvez em seu coração que Jesus daria razão a ela, mas Jesus a respondeu 

assim: “Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é 

necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” (Lucas 10: 41-

42). O que Marta estava fazendo sem sombra de dúvidas era legítimo, porém para 

Jesus naquele momento, o melhor a se fazer era se sentar aos seus pés para 

aproveitar sua presença. Quero deixar essa mensagem, não descuide da sua vida com 

Deus, do tempo com Ele, busque aprender, e tenha uma vida de oração, tenho 

certeza que o Senhor se alegrará e te fortalecerá para suportar todas as tempestades 

da vida. Deus abençoe você e sua família. 
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BOLO SALGADO DE PÃO DE FORMA E FRANGO

Ingredientes 
2 pacotes de pão de forma 
Recheio: 
2 peitos de frango 
1 tomate picado sem semente 
1 cebola grande picada 
1 dente de alho picado 
1 tablete de caldo de galinha 
salsinha 
sal 
azeite 

1 lata de creme de leite 
1 cenoura ralada 
1 lata de milho 
azeitonas picadas 
champignon picado 
1/2 pote de maionese 
Cobertura: 
1/2 pote de maionese 
batata palha 

 
Modo de Preparo 
Recheio: Cozinhe os peitos de frango com água, sal e o caldo de galinha na panela de 
pressão por 30 minutos. Escorra a água e desfie todo o frango. Em uma panela, refogue 
o azeite, a cebola, o alho e o tomate. Acrescente o frango, corrija o sal se necessário, 
mexa por alguns minutos e desligue o fogo. Coloque o milho, as azeitonas, o 
champignon, o creme de leite e 1/2 pote de maionese. 
Montagem: Retire as cascas dos pães e reserve. Forre com papel-alumínio uma forma 
ou um refratário e forre a primeira camada de pão de forma. Despeje um pouco de 
maionese, acrescente metade do recheio e metade da cenoura ralada. Coloque a 
segunda camada de pão de forma e repita o processo até preencher todo o refratário. 
Leve à geladeira por 30 minutos. Após o tempo determinado, retire da geladeira e 
desenforme. Passe a maionese restante em volta do bolo e cubra com a batata palha. 
Obs. As cascas não podem ser desperdiçadas. Coloque-as em um refratário e tempere 
com azeite, sal, orégano, pimenta-do-reino, queijo ralado, mexa bem e leve ao forno. 
Viram deliciosas tirinhas crocantes para comer com patês, molhos ou até mesmo pura. 

Que esta receita seja uma benção para você e toda a sua família! 
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