
 

 
 

11 – “Aquieta-se! Acama-te!” 

Quebra Gelo – Nestes dias de isolamento social, o que mais tem sido desafiador para 

você? Compartilhe!  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore pedindo ao Senhor pela sua Igreja. Que o Senhor abençoe e guarde todos os irmãos. 

- Ore agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e o crescimento que o Senhor tem nos 

permitido ter neste tempo. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Texto Completo: Marcos 4.35-41 

Texto áureo:  Marcos 4.39 – “E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao 

mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança.” 
 

Que alegria podermos mais uma vez nos unirmos em mais um encontro do nosso 
PGM - Pequeno Grupo Multiplicador. Somos gratos a Deus por este tempo de crescimento 

e edificação. Neste momento de isolamento social é muito importante recordar que 

podemos viver dias de pouca convivência física, mas, Deus tem nos permitido crescer em 

nossos relacionamentos uns com os outros e principalmente com nossa família. 

No último domingo, visitamos o capítulo 4 de Marcos em um conhecido episódio na 

vida de Jesus e seus discípulos que continua nos ensinando verdades importantes para a 

realidade da vida, afinal, em dias de tantas tempestades como estamos vivendo, nada 

melhor do que recordarmos que Jesus tem todo o poder. Em momentos em que o barco 

da nossa vida parece estar indo a pique, Jesus mostra que Ele está à frente de tudo. É 

necessário lembrar que Cristo está no barco.  

No texto de Marcos 4.35-41 notamos esta preciosa história. Ao ler o texto, 

aprendemos algumas preciosas lições, mesmo quando tudo parece dar errado. Notamos 
que os discípulos em um momento muito desafiador desta travessia, quando tudo parecia 

dar errado, mais uma vez enxergamos de maneira muito clara o amor e o cuidado do Jesus 

sobre a vida deles. Eles não estavam sozinhos. Jesus não os tinha abandonado, mas estava 

ali bem pertinho. Não à toa que um dos nomes pelo qual foi chamado era Emanuel, ou 

seja, “Deus conosco”. 

Essa linda história ensina como enfrentarmos as tempestades. Não precisamos ficar 

intimidados pelas circunstâncias, e nem pensar que estamos sozinhos. A melhor notícia é 

que todo aquele que está em Cristo, tem sua mente e coração guardados pelo Senhor e 

Ele está conosco. Vamos compartilhar sobre estas verdades! 
 

1 – Se você fosse um dos discípulos de Jesus e estivesse ali no barco, como você acha que 

seria a sua reação? Compartilhe conosco. 
 

2 – Como você compararia a sua vida presente com a tempestade desta história? 
 

3 – “Aquieta-se! Acama-te!” – Se Jesus lhe dissesse isso hoje, o que estas palavras 

significariam? 
 

4 – O estresse que você está enfrentando precisa que Jesus o acalme? Como nosso 

pequeno grupo pode orar por você hoje? 
 

 

 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Que tal durante esta semana, você compartilhar um 

pouquinho mais dos seus desafios com alguém da sua confiança? As vezes 

quanto mais nos fechamos, mais difíceis se tornam as situações. Queremos 

lhe desafiar a compartilhar mais o que está em seu coração. Você aceita o 

desafio? Então ore e compartilhe... 



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

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o COVID-19. Para 
muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. Mas a pergunta é: 
devemos ter medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) não vos assusteis, 

porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não 
quer dizer que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos 

lembrar que é importante a manutenção dos cuidados básicos de higiene 
pessoal recomendados pela OMS e pelo Ministério da Saúde, que incluem lavar 
as mãos frequentemente, especialmente após contato direto com pessoas, 
utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, não 
compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar contato 
com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam 
entes queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo 
desenvolvimento das pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, 
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o 
ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 

7:14 
 
 

 
 


