
  
 

 

ROTEIRO 02 – VENCENDO AS TEMPESTADES 
 

Quebra gelo: Você já vivenciou um desastre natural? O que aconteceu? 

 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

 

• Ore por todas as pessoas que moram na casa que hoje recebe O Pequeno Grupo Multiplicador.  

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

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 

 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 

 

Tempo da Palavra (25 min) – Marcos 4. 35-41 

 

A história que estudaremos hoje, é um momento bem desafiados na vida dos Discípulos de Jesus. Em meio a 

uma grande tempestade Jesus demonstra o seu poder e acalma a tempestade. Os discípulos pediram socorro 

a Jesus e foram atendidos. 

 

36 E, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam.  

37 Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele 

já estava inundando. 38 Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o 

despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? 39 E, levantando-se, ele 

repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te! Aquieta-te! E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. 40 

Então lhes perguntou: Por que estais tão amedrontados? Ainda não tendes fé? 41 Eles ficaram apavorados 

e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 

 

1. Se você fosse um dos discípulos de Jesus, compartilhe conosco como você agiria nesta situação. 

Compartilhe. 

2. Como você reage diante das tempestades da vida? Como tem sido suas reações atualmente?  

3. Como você reage a Jesus quando ele parece dormindo? Compartilhe 

4. “Cala-te! Aquieta-te! E o vento cessou, e fez-se grande calmaria” – O que significa para você estas Palavras 

de Jesus? 

 

No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, algo que está 

enfrentando que você gostaria que Jesus pudesse trazer a calma 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) (momento de Oração em Duplas) 

 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  

 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 

 


