
“A Presença de Jesus durante a Tempestade” 
 

 TEMPO DO GRATIDÃO AO SENHOR  
 
 
 
 

 MOMENTO DE LOUVOR 
 QUEBRA-GELO  

 
 

 TEMPO DE COMPARTILHAEMTNO DA PALAVRA – Para ler e Refletir  
 
Versículo Base: E, vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles 

andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles (Mc 6.48) 
Versículo de Auxilio: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as 

águas. E Ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus (Mt 14: 28 e 29) 
 
Quantas e quantas vezes nos sentimos cansados de remar diante das dificuldades que passamos, seja dentro 

do nosso casamento, relacionamento com pais, filhos ou amigos, com as dificuldades do trabalho, a falta de emprego 
ou qualquer outra questão que venha trazer medo e insegurança. Certamente não são poucas! O nosso dia a dia é 
composto por muitas alegrias, precisamos nos lembrar disso, mas também é composto por tempestades e algumas 
delas não conseguimos ver que em algum momento passará e o sol voltará a aparecer.  

No entanto não podemos perder a esperança de que o Senhor nos encoraja a andarmos por sobre o mar, foi o 
próprio Deus quem disse a Pedro para que fosse ter com ele. Mas se tivemos medo do vento, poderemos submergir. 
Podemos crer que o Senhor também nos chama a ter com ele, independente de como o mar esteja o Senhor estará 
conosco se assim nós o buscarmos, como Pedro pediu: Senhor manda-me ir contigo e Deus respondeu: Vem, Pedro! 

Nós podemos e devemos querer estar com Jesus, Ele não nos deixará diante de nenhuma dificuldade. O guarda 
de Israel não dorme e nem cochila. Ele guardara nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre.  

 
 TEMPO DE CLAMOR  
1. Oremos para que Deus fortaleça nossas famílias durante as dificuldades/tempestades. 
2. Para que famílias percebam e deem ações de graças a Deus pelo cuidado que Deus tem tido por nossas famílias. 
3. Para que famílias da nossa parentela e para que famílias brasileiras creiam em Jesus como Senhor e Salvador. 

 

 TEMPO DE COMPARTILHAMENTO E ORAÇÃO COM OS FILHOS (em casa durante a 
semana) 

1. COMPARTILHAR DO PÃO: Compartilhem com os filhos a passagem de Mateus 8: 23- 27. Vamos ensinar ou 
relembrar nossos filhos, que o Senhor está conosco no barco quando o mar está calmo e quando está agitado. 
E quando agitado, o Senhor é poderoso para acalmar qualquer tempestade, para isto podemos pedir para Ele. 
Nossos filhos também passam por tempestades, seja na alfabetização, como namoro, estudos, 
relacionamentos com colegas ou simplesmente com a formação das emoções deles. É importante lembra-los 
que nossa dependência e segurança deve estar no Senhor e que Ele é fiel para nos guardar.  

2. OREMOS: Orem com seus filhos para que o Senhor os guarde diante das dificuldades, diante dos medos, 
diante das novidades que eles se deparam todos os dias e para que nossos filhos nunca substituam o assento 
de Deus no barco. 
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Lembrem-se!  
Através dos Pequenos Grupos Multiplicadores de Casais temos a oportunidade de 
glorificarmos a Deus, reproduzindo à imagem de Cristo a partir de um estilo de vida 
pautado no que a Palavra de Deus nos orienta. 

 

 É momento de orarmos em gratidão a Deus pela Família Hospedeira, pelos Membros do grupo 
e visitante. Pelas bênçãos e cuidado do Senhor sobre cada família e direcionamento de Deus 
na reunião.  

 


