
 

ASSUNTO DA SEMANA: FÉ EM MEIO À TEMPESTADE 

Curitiba, 18 de novembro de 2018 

 

Objetivo do encontro: refletir que todo discípulo de Jesus enfrenta tempestades, mas que a fé pode 

nos salvar delas. 

Para o líder: negar as dificuldades que passamos não é o melhor caminho para a vitória, mas 
reconhece-las e buscar ajuda de Deus e de pessoas queridas, pode traze-la mais brevemente. 
 
 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Trocando itens na agenda! 

Materiais necessários: tiras de papel e canetas; 

Distribua um pedaço de papel para cada pessoa da célula. Então diga o seguinte: anos atrás, havia 

um bloco no programa do Silvio Santos no qual as pessoas ganhavam um presente do apresentador 

e depois ficavam numa sala fechada com um fone de ouvido.  Então o apresentador perguntava se 

elas queriam trocar o presente que elas tinham ganho por algumas coisas que ele tinha com ele, mas 

que elas não sabiam. 

Hoje, escreva no papel algumas coisas que você tem levado consigo e que estão tirando o tempo 

que pode ter com Jesus, que é o seu maior presente.  

Depois que todos escreverem, podem dizer algumas delas em voz alta. Então o grupo pode orar e 

entregar tudo isso ao Senhor dizendo que o desejam como o seu melhor presente. 

E sejam todos BEM-VINDOS! 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 66:1-8 

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Grandes coisas estão por vir 2) Descansarei 3) Rompendo fé 4) Tens feito a mim feliz 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM : Pr. Adoniram Melo 

Texto: Mateus 14:22-33 

 

INTRODUÇÃO  

Jesus estava despedindo a multidão e insistiu com seus discípulos para entrarem no 

barco e irem para o outro lado na frente dele. Depois de despedir a multidão, ele foi orar. 

Quando terminou, os discípulos estavam no meio do mar, bem à frente dele. 

  

I – OS DISCÍPULOS DE JESUS ENFRENTAM VENTOS CONTRÁRIOS, TEMPESTADES 

Assim como os discípulos nesta ocasião, todos nós podemos em algum momento enfrentar 

ventos contrários, tempestades em nossa vida. Eles estavam cansados, pensando em 

desistir. Mas Jesus surgiu para dar esperança. Jesus quer fazer isso hoje também. 

II – OS DISCIPULOS DE JESUS ENFRENTAM O MEDO 

Os discípulos enfrentaram o medo. Jesus era a esperança, mas sem reconhece-lo, eles 

tiveram pavor. É preciso discernir a presença de Jesus no meio da tempestade. Distinguir 

que Jesus está conosco. O medo pode paralisar e destruir a vida do discípulo. 

III – DISCÍPULOS DE JESUS PODEM SE ENCHER DE CORAGEM 

Pedro, no meio da tempestade, ouviu Jesus falar com eles e se encheu de coragem! Ele 

pediu para andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Cheio de coragem, mas não de fé, ele 

andou sobre as águas, mas quando parou de olhar para Jesus, começou a afundar. Não é 

possível experimentar o sobrenatural quando paramos de olhar para Jesus. 

IV – DISCÍPULOS DE JESUS DEVEM SE ENCHER DE FÉ 

Jesus socorreu a Pedro quando este estava afundando nas águas da tempestade. Jesus 

estendeu a mão a Pedro. Ele ainda estende a mão aos seus discípulos hoje. Quando Jesus e 

Pedro entraram no barco, os discípulos declararam sua fé em Jesus (v. 31-33). 

 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a)  Quais coisas nessa época do ano tiram suas forças e te fazem querer desistir das coisas, 

desistir de Deus?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a)  Que tempestades nós enfrentamos na vida que nos fazem desistir das coisas de Deus?  

b) Como o medo pode paralisar nossas experiências com Deus? 

c) Qual foi o pedido corajoso de Pedro para Jesus? O que aconteceu com ele por meio da sua 

coragem? 



d) O que acontece com os discípulos que tiram os olhos de Jesus no meio das tempestades? 

e) Como a fé pode ajudar os discípulos que estão afundando?  

3– Checagem 

 a) Você consegue discernir, distinguir a presença de Jesus no meio das dificuldades? 

b) Está passando por alguma situação que está dando medo? Que tal pedir que Deus 

aumente a nossa fé? 

Vamos orar uns pelos outros! 

 

 

15 MINUTOS  

Há muitas pessoas que estão passando por medo nos dias de hoje. Combinem de observar algumas 
pessoas que são amigas e que estão lidando com medo ou outros problemas. Falem que Jesus é 
solução para elas. Orem por elas. Convidem algumas delas para a reunião da célula na próxima 
semana. 
 

 

10 MINUTOS 

Orem uns pelos outros hoje. Perguntem quais coisas têm feito o medo crescer e os tem “afundado” 

na fé. 

Orem com carinho e amor. Deus ouve a oração e suas mãos estão estendidas para socorrer. 

 

 
 


