QUEM É ESTE,
que até o vento e
o mar lhe obedecem?
Réplica exposta no Museu da Bíblia
em Frankfurt, Alemanha.

No Mar da Galiléia, os discípulos disseram:
“Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem”?

Tel Aviv - Israel

Sobre o barco no
Mar da Galiléia

Chegamos ao Mar da
Galiléia em Israel
É difícil acreditar nos próprios olhos,
mas de repente surgiu o Mar da Galileia,
onde Jesus convidou os principais
discípulos para que deixassem as redes e se
tornassem pescadores de homens.
Passados 2.000 anos também Natalia
foi pescada na Argentina e eu fui resgatado
pelas redes dos pescadores de homens no
Brasil.
Agora estamos em Israel com um
grupo de membros de nossa igreja da
Alemanha, que nos convidou para fazer
parte das visitas aos lugares sagrados do
ministério de Jesus, a quem Deus enviou
ao mundo, para que todo aquele que NELE
crê, seja salvo.
Deus escolheu esta terra onde
chegamos, como seu último recurso para
resgatar aqueles, que aceitam seu plano
de salvação eterna, por Jesus.

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Pescadores do Mar da Galiléia
conhecem um homem misterioso
Uma equipe de
pescadores havia
passado a noite
inteira a procura do
sustento para as suas
famílias, mas não
pescaram nada.
Ao amanhecer o dia, limpando suas
redes, chegou um homem estranho e lhes
perguntou: “Onde estão os peixes”? - “Não
temos peixes hoje”. “Então saiam para o mar
novamente e lancem as redes...”, sugeriu o
estranho.
Neste momento os pescadores já
estavam sob a intervenção de uma Nova Era
da Humanidade, e responderam:
“Trabalhamos a noite inteira e não
conseguimos nenhum peixe”, porém sob a
sua palavra o faremos.
Não demorou e as redes se rompiam
pela quantidade de peixes, e foram obrigados
a pedir outro barco para lhe ajudar a carregar
a grande quantidade de grandes peixes.
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Quando chegaram a margem, olharam
espantados para este homem e ele
simplesmente disse: “Venham e sigam-me,
a partir de agora vocês serão pescadores
de homens.” Luc 5 1 -11.
Quando o grupo já se compunha de doze
alunos da Faculdade do homem misterioso,
eles estavam sobre um barco e remavam para
chegar de uma margem a outra do lago
chamado Mar da Galileia, então surgiu uma
tempestade com ondas gigantes e ventos
contrários, ao ponto que já se viam perdidos.
Então em plena tempestade
encontraram o professor da primeira
Faculdade teológica do Cristianismo
dormindo e o acordaram dizendo: “Mestre,
você não se importa, que estamos
perecendo”? O Mestre se levantou, como
alguém que despertou de um profundo sono,
e disse aos seus estudantes: “Ó gente de
pequena fé” - E ao vento e ao mar ordenou:
“Vento e mar, aquietem-se”.

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

E, imediatamente
o vento se acalmou e
as ondas ficaram
como um espelho pela
grande bonança.
Os alunos ficaram
pasmos e disseram:
“Quem é este a
quem até o vento e o
mar lhe obedecem”?
Passados 2.000 anos fomos almoçar no
restaurante “São Pedro” e o prato principal
que oferecem é o “Peixe de Pedro”.
O curioso é,próximo ao restaurante,
encontramos uma ruína, que os arqueólogos
afirmam ser a escavação da casa de Pedro,
abaixo das colunas de um templo ortodoxo,
que foi construído sobre as ruínas da casa de
Pedro em Capharnaum.
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“Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem”
É a pergunta que milhões ao redor do
mundo ainda hoje procuram responder.
E multidões de todas as raças línguas e
nações chegam como nós, em aviões e
cruzam a terra de Israel, em milhares de
ônibus, para encontrar a resposta à pergunta
dos alunos da primeira Faculdade teológica
fundada pelo Mestre da Galiléia.

Eu me emociono ao fazer parte de uma
“peregrinação” que ainda está na busca da
resposta correta e eterna dos pescadores:

“Quem é este?”
Ele não foi como Noé que construiu uma
arca para escapar do dilúvio.
Ele não foi como Moisés que abriu o Mar
Vermelho e o povo passou em terra seca.
Ele não foi como Sansão que agarrou o
leão pela barba e o matou.
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Ele não foi como Elias que pediu fogo do
céu e o fogo caiu.
Ele não foi como foram os profetas e
fariseus, mas o seu nome fez um antes e um
depois de sua vinda para todo o globo. Os
pescadores começaram uma pesquisa que
nós devemos completar até o dia Final.
Foi impressionante chegar ao monte
conhecido pelo sermão da montanha, o
primeiro sermão de Jesus em seu ministério.
Caravanas que chegaram de muitas
partes do mundo faziam a leitura das Bemaventuranças, no dia de nossa visita a capela
cuidada por freiras, no monte onde Jesus
pregou seu primeiro sermão.
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Os mais importantes
“peixes” de Cafarnaum!
Segundo nossa guia turística em Israel,
Jesus exerceu a maior parte de seu ministério
na pequena Cafarnaum, nome que significa:
Cafar – pequena vila e Naum é uma
referência ao profeta Naum.
Jesus disse em Cafarnaum “...Se os
milagres tivessem sido realizados em
Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas,
eu afirmo que no dia do juízo haverá menor
rigor para Sodoma do que para você.
Mt 11: 23.

A vila de Cafarnaum rejeitou os milagres
em seu pequeno povoado, porém Deus
honrou aos pescadores Pedro, João e Tiago
e os transformou nos mais importantes
homens da nova história do mundo, como
pescadores de homens.
Eu me emociono ao sentir que as redes
dos pescadores de “Cafarnaum”, foram
estendidas também ao redor da minha alma e
família, pela graça de Jesus.
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

O que induz milhões a questionar:

Quem é este?
Ao observar as caravanas visitando a
terra escolhida por Deus para manifestar seu
Filho Jesus, eu questiono:
Quem é este ainda hoje, após 2.000
anos? O que inspira multidões a lotar
aeronaves de todo o mundo para chegar a um
país, que induz ao medo em todos os
tempos, no passado como no presente?
Necessitamos de um ônibus blindado
para viajar desde Ariel, até o Mar da Galileia,
pois viajamos por um longo trajeto na
Cisjordânia, e passamos por rodovias com
avisos de perigo de minas ao lado do
asfalto.
A maioria dos discípulos foram mortos ao
fio da espada, Pedro crucificado de cabeça
para baixo, Paulo decapitado e multidões
durante mais de 300 anos foram queimados
para iluminar Roma ou foram devorados,
como espetáculo por animais ferozes.
Em nossos dias multidões já foram
queimadas em suas próprias igrejas e em
todos os tempos primitivos, não foram mortos
tantos cristãos como na atualidade, mesmo
assim ainda mais pessoas querem saber:
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“Quem é este Jesus de Nazaré? Quem é este,
a quem o vento, o mar, e povos ao redor do
globo obedecem”?
Viajamos pelo mundo para pesquisar
exatamente essa questão:
“Quem é este homem Jesus, para você em
Atenas, Roma, Nova York, Santiago e agora
aqui em Israel”?

Ao chegar ao aeroporto em Tel Aviv
Desembarcamos em Tel Aviv e eu sentei
em uma das
muitas cadeiras
que estavam
diante da esteira,
onde surgiria
nossa mala que
despachamos no
embarque.
Eu apenas queria aguardar nossa mala,
Natália sentou-se ao meu lado, quando olhei
para um senhor idoso que vinha em direção a
esteira, para também retirar a sua mala, mas
ele olhou para mim, sentou-se ao meu lado e
iniciou seu diálogo com as seguintes
palavras:
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

“Eu aceitei a Jesus em Nova Jersey, USA,
por ocasião da visita de minha filha.
Durante meus 80 anos de vida eu nunca
havia tomado o evangelho a sério, para minha
vida.
Mas, na residência de minha filha tive
tempo para ouvir o canal evangélico da
Alemanha, TV - ERF e ouvi uma mensagem
de Joyce Meyer, que me impactou de tal
forma, que ali mesmo eu me decidi por Jesus.
E, Joyce comunicou a todos que
desejavam servir a Deus a partir desta data,
que buscassem uma igreja para crescer em
comunhão com outros filhos de Deus.
Portanto, ao retornar para a Alemanha
eu procurei pela internet, onde estaria a igreja
mais adequada para desenvolver a minha fé
cristã.
Encontrei algumas de minha antiga igreja,
onde eu sabia que tudo não passava de um
cerimonial sem vida, então encontrei uma
comunidade e logo me identifiquei com seus
princípios.
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A igreja fica há apenas 16 quilômetros
de minha casa, portanto fui visita-la. O pastor
me recebeu simpaticamente, como também
toda comunidade, e agora estou aqui em
Israel, e desejo ser batizado no Rio Jordão,
com o grupo de minha igreja nova pelo meu
pastor e líder do grupo de nossa viagem por
Israel.
Amigos leitores, vocês podem
entender minha surpresa?
Eu precisava retirar a mala da esteira,
mas apenas dei um sinal para minha esposa,
que me permitisse ouvir as palavras do
idoso, que não me conhecia, nunca tinha lhe
visto, apenas embarcamos juntos com o
grupo em Frankfurt, mas ele sentou-se ao
meu lado e me narrou a experiência com a
rede da PESCADORA, Joyce Meyer que lhe
pescou para Jesus.
E ele acrescentou: “Minha filha trabalha
com cosméticos e prepara as mulheres
para que possam sair de casa com boa
aparência.

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

E ela me disse: “Pai, eu preparo as
mulheres com higiene, beleza e perfumes,
para que, por onde elas passam, elas possam
deixar um suave perfume... Assim também
nós filhos de Deus devemos trazer um suave
perfume de Cristo, para as pessoas por onde
passamos.” Helmut Schneider.
Eu preciso confessar, isso me emocionou em Tel Aviv, no aeroporto ao perceber o
suave perfume do senhor idoso, que passou
80 anos sem saber: “Quem é este, que até o
vento e o mar lhe obedecem.”
Mas, de repente ele obedece ao Espírito
Santo, que lhe fez obedecer na primeira oportunidade, aos 80 anos de idade, para obedecer também no batismo, e este ele pôde realizar nas águas do Rio Jordão.
Eu também me sinto diante daquele que
surgiu na beira do Mar
da Galileia, andou
sobre as águas de
madrugada, os discípulos temiam que
fosse um fantasma,
mas ele lhes bradou: “Não temam, sou eu.”
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A mulher samaritana, no posso de Jacó
também sabia que o Messias deveria surgir a
qualquer momento, e ela chamou as pessoas
de seu povoado, para ver o homem, e verificar
se ele não seria o Messias.
E, Simão Pedro respondeu: “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo”. Mt 16:16.
Quem é este que ressuscitou Lázaro que já
estava na sepultura por quatro dias?
ELE é o Messias prometido que está a
destra de Deus.

E todos devemos comparecer
diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba
segundo o que tiver
feito por meio do seu corpo,
ou bem ou mal.
2 Cor. 5:10

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Quem é este que diz ser o enviado
de Deus e solicita ser batizado?
Jesus leu no livro da Lei - Isaias 61: 1 – 2 e
afirmou:"Hoje se cumpriu a Escritura que
vocês acabaram de ouvir". Lucas 4:18-22
Porém, o Messias chegou ao Rio Jordão e
solicitou que fosse batizado por João Batista.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo:
"Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a
mim? "Respondeu
Jesus: "Deixe assim
por enquanto; convém
que assim façamos,
para cumprir toda a justiça".
E João concordou. Assim que Jesus foi
batizado, saiu da água.
Naquele momento os céus se abriram, e
ele viu o Espírito de Deus descendo como
pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: "Este é o
meu Filho amado, em quem me agrado".
Mateus 3:14-17
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"Este é o meu Filho amado,
em quem me agrado".
Mateus 3:14-17
Quem é este que, quando é batizado ouviu
dizer do céu: “Este é meu Filho amado?
Foi um tanto decepcionante para mim
que, no dia do batismo de três pessoas de
nosso grupo, a água estava turva, porque eu
desejava uma imagem de águas cristalinas,
do famoso Rio Jordão.
E é possível que as águas estavam
amareladas também no dia do batismo de
Jesus.
Uma senhora de nosso grupo foi
batizada, esperou muitos anos, pois dizia:
“Eu quero me batizar, mas deve ser no Rio
Jordão.” É maravilhoso alguém realizar um
sonho assim, pois “convém que assim
façamos, para cumprir toda a justiça",
porém não deixe para o tempo quando já
pode ser tarde demais ou nunca aconteça.

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Um pernoite no acampamento
entre os Beduínos no deserto de Israel.
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Uma aventura no
acampamento dos beduínos
“O termo beduíno deriva do plural da palavra
árabe 'badawī', e significa: 'pessoas do
deserto'. Wikipédia.
O beduíno com o pano preto, que cobre
o seu rosto, nos descreveu o dia de sua saída
para o poço, onde as meninas solteiras
saíam para buscar água. Sua mãe lhe disse:
“Prefiro que você encontre uma serpente
venenosa, no lugar de alguma moça”, mas o
jovem encontrou uma menina junto ao poço.
Porém, as moças solteiras precisavam sair
aparecendo apenas os olhos, então uma
jovem muito linda fez de conta, que por
descuido, lhe caiu o pano de um lado e lhe
permitiu ver o seu lindo rosto.
Com isso ele solicitou aos seus pais
que eles falassem com os pais da moça, e os
pais de ambos combinaram o casamento
dos dois.
Eles se casaram e tem cinco filhos. Hoje já
não é assim, mas os beduínos vivem sempre
em grupos e juntos.
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Jerusalém

Finalmente nosso grupo saiu do deserto e
chegou a Jerusalém, em Israel.
Nós havíamos nos encontrado em
Frankfurt, desembarcamos em Tel Aviv e
viajamos pelas terras bíblicas, como quem
estava folhando a Bíblia Sagrada em cada
uma das paradas, por onde nossos líderes,
Ralf Klinner e Bernd Springstein e esposas,
haviam planejado as visitas.
A guia israelense Michal foi como uma
enciclopédia ambulantes e expert, dos
acontecimentos da Escritura, tanto do VT
como do NT. Tivemos aulas de histórias
milenares a cada parada, em Israel e
finalmente alcançamos Jerusalém, o
Getzemane, o monte Calvário e o sepulcro
vazio, sim o único sepulcro do mundo aberto e
vazio, pois Jesus ressuscitou.
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O Getsêmani é o Jardim da
decisão final do Filho de Deus!
Jamais eu imaginava ver com os meus
próprios olhos, aquelas oliveiras cujas raízes
são consideradas, como sendo da idade de
aproximadamente 2.000 anos.
É possível que os enxertos das oliveiras
do Jardim que visitamos, sejam verdadeiras
testemunhas do momento mais dramático
da decisão de Jesus, o “Filho do homem”, em
carne o osso.
A Escritura diz:
Então Jesus foi com seus discípulos para
um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes:
"Sentem-se aqui enquanto vou ali orar" levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se
disse-lhes: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e
vigiem comigo".
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com
o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for
possível, afasta de mim este cálice;
contudo, não seja como eu quero, mas sim
como tu queres".
Lucas o médico diz: “Apareceu-lhe
então um anjo do céu que o fortalecia.
Estando angustiado, ele orou ainda mais
intensamente; e o seu suor era como gotas
de sangue que caíam no chão.
Quando se levantou da oração e voltou
aos discípulos, encontrou-os dormindo,
dominados pela tristeza. Luc. 22: 42 – 44.
E retirou-se outra vez para orar: "Meu
Pai, se não for possível afastar de mim este
cálice sem que eu o beba, faça-se a tua
vontade". Quando voltou, de novo os
encontrou dormindo...
Então os deixou novamente e orou pela
terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
Depois voltou aos discípulos e lhes disse:
"Vocês ainda dormem e descansam?
Mateus 26:36-45
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Lucas conclui: “Enquanto ele ainda
falava, apareceu uma multidão conduzida
por Judas, um dos doze. Este se aproximou
de Jesus para saudá-lo com um beijo.
Mas Jesus lhe perguntou: "Judas, com
um beijo você está traindo o Filho do
homem?” Lucas 22:47,48

Quem é este a quem o
vento e o mar obedecem e está com
medo do beijo do traidor?
Quem é este diante de quem os soldados
caíram no chão quando Jesus disse: Sou
eu... João 18:4-6
Quem é este que, pendurado na cruz gritou:
Eloí, Eloí, lamá sabactâni?" que significa:
"Meu Deus! Meu Deus! Por que me
abandonaste" Marcos 15:34
Os soldados caíram no chão, mas o “Eu
sou” se entregou voluntariamente.

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

No Jardim do Getsêmani, aquele a
quem o vento e o mar obedecem, superou a
agonia por mim e por você.
A agonia de Jesus e aquela que aflige
também a você e a mim, sem resposta do
“por que?”foi superada por ELE, ao fazer a
vontade de Deus, e não a sua, para ajudar a
nós, ainda depois de 2.000 anos.
Jesus poderia ter destruído com o
sopro de sua boca, a Judas e os soldados
que chegaram para prendê-lo, mas ele
suportou a coroa de espinhos.
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No Getsêmani está o maior consolo
para as “coroas de espinhos” que nós
devemos suportar!
Os hospitais de câncer e as dores da
madrugada, na vida solitária de multidões
tem um único consolo verdadeiro, que
consiste na coroa de espinhos de Jesus.
E os espinhos que encontramos no
Jardim do Getsêmani, me fazem sentir
arrepios ao observar as fotos que fizemos no
Getsêmane.
Jamais eu imaginava conhecer espinhos
terríveis como estes, e Jesus os suportou,
como coroa por todo o bem que ele fez ao
povo.
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

O Monte Moriá ou Sião é o lugar
mais disputado do mundo:
Abraão recebeu um cordeiro, ao ser
provado a sacrificar seu filho Isaque, no
Monte Moriá.
Gen. 22
“
Davi tomou a fortaleza de Sião...
II Sam. 5: 7:
Salomão edificou o templo neste
lugar, segundo os planos de seu pai, rei
Davi.
1 Crônicas 28,
O templo foi reedificado por Ciro rei da
Pérsia.
Esdras 1 - 5.
Cúpula ou Domo da Rocha é um
edifício, de Sião,hoje o lugar mais sagrado do
Islã.
Sua cúpula dourada é um dos pontos
mais emblemáticos da cidade.
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Porém, Jesus o filho de Deus, a quem
o vento e o mar obedecem, foi preso,
condenado e morto, fora dos muros de
Jerusalém.
Nossa guia turística israelense conhecia
todas as palavras de Jesus, a sua missão, a
morte e ressurreição, porém de repente ela
d i s s e : “ O N o v o Te s t a m e n t o n ã o
representa nada para nós Israelitas.”
Eu senti um forte “golpe” de desprezo
contra os turistas cristãos, que visitam a
terra Santa aos milhares, para conhecer os
lugares onde Jesus conquistou a nossa
salvação, pelo seu sangue.
A Bíblia diz: “Estejam certos, portanto, de
que os que são da fé, estes é que são
filhos de Abraão... Já os que são pela
prática da lei estão debaixo de maldição...
pois "o justo viverá pela fé".
Gálatas 3:7-11 – Gen 15:6

Aquele a quem o vento e o mar
obedecem nasceu em Belém, cresceu em
Nazaré, e morreu em Jerusalém, conforme
as profecias do Velho Testamento.
Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?

Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem, para
você e para mim?

O cemitério diante da antiga muralha
de Jerusalém vende sepulturas no valor de
até 100 mil dólares, cada, pois deve ficar até
a vinda do Messias na sua sepultura.
Os israelitas ainda aguardam um
Messias, e creem que aqueles que estão nas
primeiras sepulturas diante do antigo muro
ressuscitarão primeiro, e pagam fortunas
para serem os primeiros.
Jesus de Nazaré disse: “Porquanto a
vontade daquele que me enviou é esta: Que
todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a
vida eterna; e eu o ressuscitarei no último
dia. João 6: 40.
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Não precisamos de sepulcros diante
dos muros de Jerusalém, pois “num abrir e
fechar de olhos, ante a última trombeta;
porque a trombeta soará, e os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. 1 Cor 15: 52.
Jesus será o seu Redentor, seu
Advogado e Salvador naquele momento?
Jesus é aquele que está acima de tudo no céu
e na terra, ele será aquele que chamará o seu
nome no Livro da Vida?
Jesus já é obedecido em sua vida como
quem deve prestar contas ante o tribunal de
Cristo?
O vento e o mar obedecem a Jesus, ele
deseja orientar também a sua vida, receba a
sua graça em uma consagração pessoal.

Aceite o Salvador de sua
alma e jamais poderá
surgir alguma surpresa, quando o
Senhor chamar pelo seu nome!

Quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem?
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