
 
SOU FELIZ COM JESUS?  

Faça um resumo da história de Horatio Spafford (Advogado). Incêndio em Chicago (1871). Seus 
investimentos recentes foram consumidos nas chamas. Junto a isso, a perda de um filho neste 
período. Buscando refrigério decide viajar com a família para Europa para encontrar-se com 
Moody e Sankey numa cruzada evangelística. Sua esposa (Anna) e as quatro filhas foram na 
frente. O navio sofre um acidente e as filhas morrem. A esposa envia o recado: “Salva, porém 
só”. No trajeto da viagem ao encontro da esposa escreve a canção: “SOU FELIZ COM JESUS”.  

Em sua opinião, o que levou “Spafford” a manter uma fé inabalável em Deus diante de 
tamanha tragédia?  

Vamos mencionar algumas razões da fragilidade da fé. Ouça primeiro as pessoas e depois 
pode acrescentar (Pouco conhecimento da Palavra, emoções acima da fé, infantilidade, culpar 
outras pessoas…).  

Leia Gênesis 6.5,8,9. O que levou Noé a manter uma fé e confiança em Deus, mesmo 
correndo o risco de “jogar sua reputação na lama”?  

VOCÊ É FELIZ COM JESUS? Isto não tem a ver com tudo estar bem ao seu redor, mas com A 
ESCOLHA interior que TUDO SEMPRE ESTARÁ BEM COM JESUS.  

Você consegue lembrar de uma ocasião que você conseguiu manter sua confiança, e até 
adorar a Deus, em um momento muito difícil?  

Conclusão:  
‣ Não é a presença da dor que diz que Jesus se ausentou. 
‣ Não é a ausência da dor que diz que Jesus te ama.  
‣ Nada prova mais a fé de um discípulo de Jesus do que a tempestade que assola a sua 

embarcação.  
‣ Existe um nível de paz interior que é à prova de qualquer tribulação, por mais intensa que 

seja.  

 “Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme; porque ele 
confia em ti” (Isaías 26.3). 

 “E a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus” (Filipenses 4.7). 
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