
 

 
 

29 – MAIS DO QUE TEMPESTADES 

Quebra Gelo – Conte ao seu pequeno grupo, como foi a primeira vez que você viu o mar? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja. 
 

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

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

Tempo da Palavra (20 min): Mateus 14.22-34 
 

 Esta semana, estamos crescendo em Cristo e aprendendo uma lição muito preciosa para nossa vida: As 

TEMPESTADES são grandes OPORTUNIDADES para vivenciarmos MILAGRES. A partir da história 

de Jesus e Pedro andando sobre as aguas fomos impactados pelas profundas verdades do Evangelho. A história 

encontra-se dentro de um contexto onde a injusta execução de João Batista perturbou Jesus profundamente, 

ele queria um lugar mais tranquilo para estar, no entanto, a multidão não deixa Jesus nem seus discípulos 

escaparem. Mas o Mestre não dispensa a multidão, Ele nos ensina mostrar compaixão pelo povo que sofre. 

 Logo em seguida Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o 

outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de 

orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Depois de um tempo precioso em oração, Jesus vai em direção 

aos discípulos. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas; porque 

o vento era contrário. Os discípulos estavam com medo devido a tempestade, e quando avistaram alguém 

andando sobre as aguas pensaram ser um fantasma.  

Jesus se apresentada e Pedro pedi para ir até Ele. Pedro anda sobre as aguas como o mestre, mas em 

um determinado momento, Pedro tira o olhar de Jesus e neste momento começa a afundar. Então Pedro clama 

a Jesus. Jesus estende a mão e resgata a Pedro. O texto termina dizendo que ambos subiram para o barco, o 

vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: — Verdadeiramente o senhor é o Filho de 

Deus! - Aprendemos lições preciosas: 

 

 As TEMPESTADES são grandes OPORTUNIDADES de nascer um ato de fé. 

 Quando deixamos de olhar para Jesus NAUFRAGAMOS e temos MEDO. 

 No MEDO, CLAMAMOS e prontamente Jesus nos atende. 

As TEMPESTADES são grandes OPORTUNIDADES para vivenciarmos MILAGRES. 

  
Perguntas para Reflexão: 
 

1– Se você estivesse no lugar de Pedro, dentro do barco, durante uma tempestade e de repente visse alguém 

andando sobre as águas. O que você faria? 
 

2 – Este medo te paralisa? Te impede de viver alguma coisa?  
 

3 – Diante do medo Pedro da imagem de alguém andando sobre as águas, Pedro enfrentou e o outros discípulos 

permaneceram no barco.  Quando você sente medo, você age como Pedro ou como os discípulos? 
 

4 – O que você acha que Pedro aprendeu com esta experiência da tempestade que os outros discípulos (que 

ficaram no barco) não compreenderam? 
 

5 – Onde você sente que Deus está te direcionando para sair do barco urgentemente esta semana? O que te 

impede de fazê-lo? 
 

 

 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, seja uma testemunha para seu alvo de oração. 

 



 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois 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 Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

 

 

                                                                                           


