
 

 

 

17 –A TEMPESTADE PASSA 

Quebra Gelo: Compartilhe com seu pequeno grupo um hábito seu da “disciplina da espera” (exemplo: comer 

o sorvete napolitano deixando o chocolate por último, por considerar o melhor dos três sabores). 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM 

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

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai 

ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos”. Escolha um cântico ou hino da 

preferência do seu pequeno grupo para que possa ser entoado no dia de hoje. 
 

 

Tempo da Palavra (20 min) – Atos 27.27-44  

 

Que bom! Estamos entrando em nossa penúltima semana dos 30 dias de oração pela família. Tem sido 

um tempo de levantarmos aos céus duas orações: que Jesus nos ajude a vencer nossas próprias tempestades 

em família, e que ele nos use, como usou Paulo, para abençoar as famílias que estão à nossa volta. Escolhemos 

meditar na tempestade que Paulo enfrentou em sua viagem a Roma pois ela ilustra bem a defesa do 

cristianismo em Atos. E uma relação as tempestades que podemos enfrentar como família diariamente. 

No último domingo aprendemos através da mensagem ministrada pelo nosso pastor Luiz Cláudio que 

quando caminhamos em fé em meio à tempestade é recompensada com a bonança. O apostolo Paulo após ser 

acusado injustamente pelos judeus, ser vítima de atrasos em seu processo de defesa e de tentativas de 

corrupção e suborno, Paulo é levado a Roma onde pode ter um julgamento mais justo. Na viagem, de 

prisioneiro passa a conselheiro, de conselheiro passa a líder, e agora como “salvador” de todas as pessoas a 

bordo daquele navio em meio à tempestade. Assim é a fé cristã:  mesmo em meio às injustas acusações dos 

incrédulos, ela é a esperança deste mundo. E é em Cristo que as famílias podem esperar! Algumas aplicações 

nos podemos aprender do texto de Atos 27.27 a 44: 

 

 Precisamos aprender a ver Deus na tempestade -“Mas o centurião, querendo salvar Paulo, 

impediu-lhes este intento; e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao 

mar e alcançar a terra” (v. 43). Deus muda o cenário. Onde há cheiro de morte, Deus exala cheiro 

de vida. Mais uma vez o “mas” de Deus entra em ação na vida daqueles homens. 
 

 Se o esforço ajudar, devemos fazê-lo - “(...) e mandou que os que pudessem nadar fossem os 

primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra” (At 27.43). Precisamos compreender a importância 

da nossa parte no processo de salvarmos o “Barco Família”. 
 

 Por que o naufrágio? Se aquele navio chegasse inteiro na praia, a tripulação, o capitão e o dono se 

encheriam de orgulho. Mas não. Eles viram seu orgulho quebrado diante de todos. Zombaram das 

placas de advertência que Deus havia colocado antes em seu caminho. E agora, todos assistiam o navio 

se esfacelando. Embora os navios afundem, Deus preserva vidas. 

 

Diante de tudo que ouvimos no domingo na ministração do nosso Pr. Luis Cláudio Pessanha e o texto acima, 

vamos compartilhar sobre a tempestade que passa. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Um dos nossos maiores desafios e enxergarmos Deus na tempestade. Você tem facilidade de enxergar o 

Senhor no meio das adversidades? Compartilhe... 
 

2 – Muitas vezes temos que agir para alcançarmos resultados eficazes em defesa da nossa família. Como você 

enxerga esta frase: “Se o esforço ajudar, devemos fazê-lo.” – Compartilhe. 



 

3 - Deus muda o cenário. “Onde há cheiro de morte, Deus exala cheiro de vida.” – Compartilhe com seu 

PGM uma situação em que Deus mudou radicalmente a situação. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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. Esta será a última mensagem da série com o tema: “O que mais importa.” 

 

[OFICINA DA FAMÍLIA] Na próxima segunda-feira teremos a nossa última oficina da Família deste mês 

de Maio. Será um tempo de bênçãos e teremos o encerramento do Mês da Família. Nosso desafio é mobilizar 

todos os nosso PGMs para estarmos juntos na HOPE as 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, você ore e ajude uma família ou pessoa que está enfentando a tempestade. 


