
Você, dirigindo ou mesmo como passageiro, 

já presenciou um nevoeiro? Alguns de nós, já 

presenciamos e sabemos que precisamos 

redobrar a atenção, ligar os faróis do carro que 

são indicados pelas normas de tráfego. Pois, 

muita luz pode dissipar na névoa e causar 

acidentes e com pouca luz as pessoas não 

saberão onde estão o próximo carro. Quando 

somos passageiros ficamos de certa forma 

apreensivos, pois mesmo que o motorista esteja 

seguindo todas as normas de tráfego, os 

acidentes ocorrem, pois se perde a noção de 

profundidade.

Um nevoeiro pode estar ocorrendo em sua 

vida, onde você se sente perdido, sufocado sem 

perspectiva de saída, onde seu trabalho e ou 

estudo não vão bem, onde suas relações 

familiares não são das melhores, conflitos com 

cônjuge ou com filhos ou com seus pais. Quem 

sabe o seu físico e ou saúde não estão nada bem; 

sem contar sua alma que volta e meia deseja ficar 

ansiosa e inquieta.

No meio do nevoeiro, podemos nos 

desesperar e querer nós mesmos nos conduzir às 

cegas e talvez nos acidentar ou podemos olhar 

para os sinalizadores, balizas (ainda que por um 

tempo dentro da neblina), nos conduzirão a uma 

saída em segurança.

Seguem 3 sinalizadores para nos conduzi em 

segurança fora desse nevoeiro: PALAVRA, 

ORAÇÃO E COMUNHÃO.

Sl119.105 A tua palavra é lâmpada que 
ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 

caminho. Aqui o salmista usa uma figura: é como 

se a palavra de Deus fosse uma pequena 

lanterna para iluminação próxima para os 

desafios diários, mas também uma luz maior 

como um holofote que ilumina a distância maior. 

Mas, para que isso ocorra, você precisa abrir a 

sua bíblia, ler e meditar para que essa luz possa 

sinalizar o caminho no meio do nevoeiro, isso 

deve ser feito diariamente.

Sl102.17 atendeu à oração do desamparado 
e não lhe desdenhou as preces. Veja que o Senhor 

atende as nossas orações, suplicas, não 

desdenha ou melhor não menospreza as nossas 

preces. Mas, para que isso ocorra, mais uma vez 

precisamos lançar mão de orar ao Senhor 

frequentemente e constantemente.

Por último, o seu tempo de convívio com 

pessoas cristãs, que poderão afiar e desafiar sua 

vida. Sei que temos nos isolados nestes dias de 

Pandemia, mas que o vírus não seja uma 

desculpa para deixarmos o convívio cristão. 

Hb10.25 Não deixemos de congregar-nos, como é 
costume de alguns; antes, façamos admoestações 
e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima.

Nevoeiros surgirão em nossas vidas, 

depende de como você quer passar pelos 

mesmos. 
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Saindo do Nevoeiro..


