
 

 

 

16 – VENCENDO A TEMPESTADE 

Quebra Gelo: Como você reage a chuvas fortes, a tempestades? Compartilhe com o seu pequeno grupo. 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

Nesta semana nosso período de oração virá antes do período da palavra. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que 

os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os 

que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

Tempo da Palavra (20 min): Atos 27.13-26 - “‘Paulo, não tenha medo! É preciso que você compareça 

diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você.’ Portanto, senhores, 

tenham coragem! Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito.” Atos 27.24,25  

 

Pela fé e comunhão com Deus, suportamos as tempestades e ajudamos o próximo a também suportá-

la. Para nossa reflexão nestes dias, estamos estudando a viagem de Paulo a Roma, onde seria julgado. Provar 

que Paulo não cometera nenhum mal contra a sociedade era uma forma de mostrar que o cristianismo era 

inocente das acusações que os ignorantes faziam.  

No texto, não tendo como resistir, simplesmente deixaram o barco ser levado, sendo que ao final de dias 

de chuva intensa, já não havia esperança (Atos 17.20). Certamente Paulo já havia pregado durante a 

tempestade, e por isso agora assume outra posição: não mais um prisioneiro ou conselheiro, mas um líder. E 

o faz baseado em sua comunhão com Deus, sua autoridade espiritual (Atos 27.21-25). Paulo passa a ser a 

esperança deles em meio à tempestade. O condenado se torna o “salvador”, o que aponta para Cristo e o 

próprio cristianismo, apesar das acusações falsas proferidas a época. Além das aplicações que aprendemos no 

último domingo, hoje também aprendemos com o texto que:  

 A tempestade não deve nos fazer desistir. Embora diante de um mar revolto e de fortes ventos, não 

podemos desistir de lutar. O barco, mesmo à deriva, ainda é barco.  

 

 A tempestade nos obriga a nos livrar do que não precisamos. Os tripulantes de Atos 27 tiveram 

que tomar uma atitude difícil: jogar a carga ao mar. Assim como foi com eles, é nos momentos de 

dificuldades na família que Deus nos desafia a lançar fora tudo aquilo que está colocando o “barco 

família” em perigo, por mais estimado que seja.  

 

 Há propósito na tempestade. Paulo teve uma visão de noite e um anjo de Deus lhe disse para não ter 

medo. Se antes era Paulo quem falava para ter coragem, agora é um anjo de Deus – e a mensagem é 

clara: “não temas!”. É preciso encontrar o propósito da tempestade, e isso só pode ser feito com fé, 

sem temor. Mas lembremos sempre: o maior propósito é nossa santidade, não nossa felicidade. 

 

Diante de tudo que estamos aprendendo, vamos compartilhar! 

 

 



Perguntas para Reflexão: 

1 - O que leva alguém a desistir de um filho, ou de seus pais, ou do cônjuge? Como podemos ajudar uma 

família que desistiu de ser família? 

2 - Você pode lembrar de uma tempestade pela qual já passou? Consegue visualizar um propósito hoje? Como 

você amadureceu por causa dela? 

3 - Como você pode ajudar alguma família que passa pela tempestade agora? Compartilhe com seu Pequeno 

Grupo Multiplicador 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM, sobre a nossa Campanha de Oração pela Família. O 

Desafio diário de cada Família se reunir e fazer este momento juntos. Convide a todos para o próximo domingo 

e próxima segunda. 

 

[CELEBRAÇÃO HOPE] Próximo domingo, às 18h teremos mais uma mensagem da Série: Vencendo as 

Tempestades da Vida. Estará conosco o nosso pastor Luiz Cláudio Pessanha da nossa querida igreja mãe - 

PIBVAL. Será uma noite de bênçãos!!! Além da Palavra de Deus que será ministrada, teremos a Ceia do 

Senhor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, quais decisões você pode tomar para ajudar uma família ou um amigo que 

está enfrentando a tempestade? 


