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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Você já esteve numa situação em que se sentiu impotente para se 

livrar dela? Alguém pode testemunhar disso? 

 

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): Texto Bíblico Base: Marcos 4-35-41 

 

Naquela região da Palestina, por causa da geografia, ventos surgem de repente e tornam o mar da Galiléia muito 

agitado. Jesus depois de fazer muitos sinais miraculosos e ensinar o povo, resolveu atravessar o mar num barco 

junto com seus discípulos. Deus é quem nos dá a vida neste mundo, mesmo sabendo os riscos e perigos que 

representa viver. 

 

1. Na vida de qualquer pessoa surgem repentinamente temporais. Doenças, perdas, fracassos, dívidas, 

divórcios, etc. Muitas vezes parece que os temporais vêm em ondas, um após outro. Nos temporais da vida 

passamos por diversas sensações:  

Que não vamos conseguir superar;  

Que não encontraremos saída;  

Que o nosso barco vai afundar;  

Que Deus não está vendo nossa aflição;  

Se ele está vendo, não se importa, está indiferente. 

 

2 – Os discípulos de Jesus tiveram a mesma sensação.  

Senhor, não te importas?  

Nós vamos morrer! 

 

3 – O que fazer quando a tempestade vem.  

Os discípulos clamaram a Jesus; Eles “despertaram” Jesus.  

Eles recorreram a quem tem todo o poder. 

 

4 – Quando buscamos a Jesus ele intervêm.  

Como não tendes fé? Eu estou aqui, nunca estive longe ou indiferente.  

Jesus repreendeu o vento e o mar: acalma-te, emudece. Houve grande bonança. 

 

Jesus tem domínio sobre todas as circunstâncias, inclusive as forças da natureza. Quando o convidamos, Jesus entra 

conosco no barco da vida; não importa as tempestades que enfrentamos ele estará lá, para pôr fim às tempestades 

e nos trazer a paz. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de calma para enfrentar as tempestades da vida. 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 em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 29 de 

agosto de 2017. 


