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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já se sentiu encorajado por alguém 

quando estava passando por uma tempestade na vida? 2) Você já precisou que alguém o socorresse em algum 

momento da sua vida? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Marcos 4.35-41 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Outro lado (v. 35) – Jesus estava com seus discípulos no mar da Galileia, que, na verdade, trata-se de um lago ao norte 

da Palestina, formado pelas águas do Rio Jordão. Jesus queria chegar à outra margem do lago para encontrar um lugar 

de descanso ou até mesmo um novo campo de trabalho. Ele estava na região da Galileia e queria chegar à região 

conhecida como Pereia, no lado oriental. 

Temporal (v. 37) – Por estar próximo ao monte Hermon, sempre coberto de neve, o mar da Galileia é tomado de 

repentinas tempestades, provocadas pelos ventos frios que descem das serras. 

Mestre (v. 38) – Jesus era reconhecido como um mestre, pois assim eram chamados aqueles que tinham autoridade de 

ensinar nas sinagogas. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? (v. 35) 

2. Quem mais acompanhava o barco onde estava Jesus e os seus discípulos? (v. 36) 

3. O que aconteceu durante aquela viagem de barco? (v. 37) 

4. O que Jesus estava fazendo quando a tempestade começou? (v. 38) 

5. O que os discípulos disseram a Jesus ao acordá-lo? (v. 38) 

6. O que Jesus fez quando levantou-se? (v. 39) 

7. Depois de acalmar a tempestade, o que Jesus disse para os seus discípulos? (v. 40) 

8. Qual foi a reação dos discípulos diante daquela manifestação do poder de Jesus sobre a tempestade? (v. 41) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que Jesus tem autoridade para impedir as grandes calamidades causadas pelos fenômenos naturais e até mesmo 

as grandes aflições que temos vivido? (Jesus é superior em poder e que, por isso, nada devemos temer, se temos a nossa 

vida guardada por Ele. No meio de toda aflição, Ele está presente para nos socorrer). 

2. Como era possível aos discípulos, eu viviam com Jesus, não demonstrarem fé diante do poder de Deus? (O medo e a 

timidez tem provocado o enfraquecimento da fé de muitos seguidores de Jesus). 

3. Como podemos conhecer a Jesus Cristo de modo mais profundo, ao ponto de experimentar mais de perto o seu 

poder? (É preciso confiar que, mesmo atravessando tempestades, Jesus está conosco, Ele não nos deixa sozinhos. 

Precisamos buscar o socorro que vem do Senhor). 

 

Conclusão: Se nós confiamos em Deus e temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, não precisamos temer as 

tempestades da vida. Como é bom saber que há um Deus, muito poderoso, que cuida da nossa vida! 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, aquele que acalma as tempestades da vida, para outras pessoas. Muitas 

pessoas já estão prontas para conhecerem Jesus através da sua vida. 

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

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

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Preparem-se, pois, em breve, vamos começar a multiplicação das nossas 

células. 2) Nossa reunião de avaliação das células vai acontecer na quarta-feira, dia 24/09/2014, às 20 horas. Por favor, 

não faltem e tragam os relatórios e listas de presenças de agosto e setembro. 3) Incentive os membros da sua célula a 

participarem das quintas de OBRAS DE JUSTIÇA. 


