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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já se arriscou em alguma coisa na vida e experimentou coisas 

que não teria experimentado se não tivesse arriscado? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Mateus 14.28-29 

 

No meio da tempestade, os discípulos tinham um enorme desafio: usar a fé para arriscar diante do novo que Jesus 

tinha para suas vidas. Da mesma forma, diante das lutas que você tem enfrentado, Jesus o convida a usar a sua fé 

para arriscar diante do novo que Ele tem para você. 

 

1. A fé que arrisca diante do novo aceita o CONVITE para ESTAR com Jesus (Mateus 14.28-29). Muito mais do 

que um convite, Jesus desafiou Pedro para estar com Ele sobre as águas: VENHA PEDRO! Jesus convidou Pedro 

para experimentar algo novo que ele nunca havia experimentado. Ainda que as tempestades da vida sejam fortes 

demais, aceitar o convite para estar com Jesus é experimentar paz no vale, alegria em tempos de perda e esperança 

no dia da amargura. 

 

2. A fé que arrisca diante do novo decide DEIXAR a zona de CONFORTO (Mateus 14.29b). Naquele momento, 

o barco era o lugar que mais trazia segurança a Pedro. Mas ele decidiu sair do barco, aceitando o desafio de fé, e ir 

em direção a Jesus. Pela fé, Pedro arriscou, deixou sua zona de conforto e segurança, mas conseguiu andar sobre as 

águas. Você nunca vai experimentar o sobrenatural se não estiver disposto a deixar sua zona de conforto e arriscar 

diante do novo que Jesus tem para sua vida. Qual é o seu lugar de conforto? 

  

3. A fé que arrisca diante do novo REDIRECIONA o FOCO da sua vida (Mateus 14.30). Pedro tirou o foco de 

Jesus e começou a reparar no vento, por isso, começou a afundar. Não dá para manter o foco em duas coisas ao 

mesmo tempo: ou você olha para Jesus ou para as circunstâncias adversas da vida. Onde você está, andando sobre 

as águas ou no fundo do mar? Se estiver andando sobre as águas, não tire os olhos de Jesus. Se estiver no fundo 

do mar, redirecione hoje o foco da sua vida para Jesus e comece a viver dias de milagres. 

 

4. A fé que arrisca diante do novo CONFIA que Jesus sempre ESTENDERÁ suas mãos (Mateus 14.31-33). 

Pedro perdeu o foco e começou a afundar, mas Jesus não permitiu que Ele se perdesse. Jesus estendeu sua mão e 

o socorreu. Isso mostra que Jesus nunca desiste dos homens de pouca fé como eu, você e Pedro. Quem tem uma 

fé que arrisca diante do novo confia plenamente no socorro de Jesus em todo o tempo! Para estas pessoas não há 

dúvida de que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. 

 

CONCLUSÃO: A história continua e revela que, quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. A 

realidade de medo, distração e dúvida, deu lugar a algo novo na vida dos discípulos de Jesus. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter fé em Jesus para arriscar diante do novo. Não perca tempo: 

apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não 

esqueçam de trazer a Cesta Básica para o TCL (Treinamento e Capacitação de Líderes) no último domingo do mês 

de Abril de 2018. 


