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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder 

 

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 14.22-33 

 

Sempre teremos que superar adversidades em nossas vidas. Cada adversidade é um novo desafio que 

enfrentamos. Os desafios que iremos enfrentar podem alterar de maneira radical o nosso viver. Eles poderão 

nos tornar melhores ou piores; mais fortes ou mais fracos. A esses desafios chamamos tempestades. Então, 

como superar as tempestades da vida? 

 

Para superar as tempestades da vida... 

  

1. Não se DESESPERE quando elas chegarem (versos 24-26). Precisamos saber que enfrentar tempestades 

faz parte da vida, as tempestades são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, se quisermos 

crescer, teremos que enfrentar desafios, alguns menores outros maiores, porém quando estivermos passando 

por uma tempestade não podemos nos desesperar, continuemos confiando em Deus e prosseguindo. Em sua 

opinião, como manter a calma quando chega à tempestade? 

 

2. Esteja sempre PREPARADO (verso 23; Mateus 7.24-25). Não se preparar para enfrentar algo que é 

inevitável é tolice. Existem situações em nossa vida para as quais não dá para se preparar por não saber se 

passaremos por elas. Porém, nós sabemos que teremos que passar por tempestades em várias áreas de 

nossas vidas, por isso temos que estar sempre preparados para enfrentá-las. Você já foi surpreendido por 

uma grande tempestade sem estar preparado? 

 

3. Tenha DISPOSIÇÃO e ATITUDE (versos 28-29). Mesmo sabendo que enfrentaremos tempestades, ainda 

que não saibamos quando elas chegarão, não devemos viver a cada dia esperando por tempestades, pois isto 

seria atrair adversidades sobre nós. Devemos sim estar sempre preparados para as tempestades da vida, e 

quando elas chegarem precisamos também ter disposição e atitude para enfrentá-las e vencê-las. Com que 

tipo de atitude você acha que pode superar uma tempestade (fé, perseverança, disposição, ânimo...)? 

 

CONCLUSÃO: Você deseja enfrentar tempestades e superá-las? Deseja que, ao passar a tempestade sua casa, 

você esteja de pé sem grandes prejuízos? Entregue sua vida a Deus. Aprenda com Ele, ouça o que Ele diz e 

obedeça. Ponha em prática o que tem aprendido com Deus e Sua Palavra, e você será sempre um grande 

vencedor. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. Nosso TADEL será no dia 01/10 às 20h. Nesta terça-feira não haverá 

célula nos lares. Todos os líderes, aprendizes e hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento 

mensal. 


