
 

 

 

15 – SURPREENDIDOS PELA 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 da Palavra (20 min) – Atos 27. 9-14 - 9 Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação 

perigosa, e já passado o tempo do Dia do Jejum, Paulo os aconselhou, 10 dizendo: — Senhores, vejo que a 

viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa 

vida. 11 Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo 

dizia. 12 Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, 

para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o 

noroeste e para o sudoeste.13 Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que 

desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. 14 Entretanto, não muito 

depois, desencadeou-se, do lado da ilha, um tufão de vento, chamado Euroaquilão.  

 

 No último domingo, iniciamos a série de mensagens: Vencendo as Tempestades da Vida para o Mês 

da Família. Foi um tempo extraordinário onde fomos confrontados pela Palavra de Deus a pensarmos se 

estamos ou não dando ouvido aos sinais que Deus nos permite ter antes da tempestade chegar. Durante todo 

o mês de maio as mensagens dominicais vão se concentrar na viagem de Paulo a Roma narrado por Lucas no 

capitulo 27 de Atos. 

 Aprendemos que Paulo estava indo em direção a Roma para fazer a defesa da sua fé, diante das 

acusações dos Judeus. Por ser um cidadão romano ele tinha o direito de apelar a Cesar. Nesta viagem iremos 

perceber claramente três estágios1 na vida de Paulo durante o percurso: primeiro o de prisioneiro, depois ele 

se torna capelão, mais a frente ele passa a comandante, e por fim assume a posição de “representante divino”.  

No texto em questão, Paulo, mesmo não sendo marinheiro, e principalmente por sua percepção 

espiritual, tem a ousadia de sugerir que a viagem não continuasse (Atos 27.10). No entanto, o centurião 

preferiu confiar mais no marinheiro do que em Paulo, principalmente pela ansiedade de não permanecer 

naquela cidade todo o inverno (Atos 27.12). O pensar apenas em suas próprias vontades, e não na segurança, 

leva-os a crer que as circunstâncias estavam melhorando por um vento sul mais brando (Atos 27.13). A 

aparente segurança dura pouco, e o que Paulo previu como conselheiro (e que foi ignorado), acontece (Atos 

27.14): a tempestade chega surpreendendo a todos que não estavam preparados. Por que somos 

surpreendidos pela tempestade? 

 1ª - NÃO ACEITAMOS MUITAS VEZES OS SINAIS DE ALERTA – Paulo avisou o Centurião - 

V.10:  “— Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga 

e do navio, mas também da nossa vida.” 

 

 2ª - COFIAMOS MAIS NO COMANDO HUMANO DO QUE NA ORIENTAÇÃO DIVINA – v.11: 

Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. 

A luz destas lições, vamos para nossas perguntas de reflexão para a participação de todos! 

 

                                                           
1 Ideias de Carlos Osvaldo Pinto, em “Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento”, ed. Hagnos, 2008. 



Perguntas para Reflexão: 

 

1 – Eu consigo facilmente identificar os sinais de alerta que tenho recebido para proteger a minha família neste 

tempo mal? Compartilhe com seu pequeno grupo. 

2 – Diante dos sinais, o que tem sido mais importante para mim? Reconheço que há algo que tenho priorizada 

equivocadamente em detrimento de minha família? Compartilhe 

3 - A julgar pelo que está acontecendo hoje em minha família, como ela será daqui a cinco anos? O que devo 

fazer, hoje, para prevenir o fracasso em minha família?  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros e Multiplicação – Em virtude da Celebração do Dia das Mães no PGM, 

neste momento tenha apenas um tempo de gratidão a Deus e oração por todos os presentes do grupo. 

 

CELEBRAÇÃO DO DIA DAS MÃES: Dedique alguns minutos agora para agradecer a Deus pelas 

mães que estão presentes. Em cada PGM já tem uma líder responsável por esta atividade. 

 

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. 

 

 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, quais decisões você pode tomar para melhor proteger sua família dos 

ataques deste mundo mal? Compartilhe pelo menos uma ação. 


