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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você tem medo de tempestades? 2) Como você reage diante de uma 

tempestade? 

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – Atos 27 

 

“Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que 

amanhecesse o dia.” (Atos 27.29) 

 

A coisa mais segura a fazer quando se está no meio de uma tempestade é lançar âncoras. Essa mensagem é um convite 

para lançarmos nossas âncoras. O que isto significa? Isto significa permanecer confiante em meio à tempestade. Olhando 

para essa experiência de Paulo, como é possível permanecer confiante em meio às tempestades? 

 

1. Para permanecer confiante em meio às tempestades nunca ESQUEÇA que Deus está com você – “Pois ontem à noite 

apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro.” (Atos 27.23) – A primeira verdade na qual você pode 

ancorar-se durante uma tempestade é a presença de Deus. Com isso aprendemos que as tempestades nunca podem nos 

afastar de Deus. Não podemos vê-lo, mas ele nos vê. Paulo estava na tempestade, mas a presença de Deus era com ele. 

Podemos pensar que Ele está distante de nós, mas Ele está nos observando e está conosco para acalmar nosso coração. 

Paulo não estava sozinho. Deus enviou um representante pessoal, um anjo para dizer a Paulo: Eu estou com você. Eu 

estou vendo você neste pequeno navio em meio ao turbulento mar. Não importa a situação que você esteja enfrentando: 

Deus está com você. Ele é a âncora segura na qual você pode confiar plenamente. 

 

2. Para permanecer confiante em meio às tempestades entenda que o seu DESTINO não é o NAUFRÁGIO – “Paulo, não 

tenha medo. É preciso que você compareça perante César; Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão 

navegando com você.” (Atos 27.24) – O que Deus estava dizendo aqui para Paulo era: Eu tenho um destino para sua 

vida. O seu destino será Roma e não fundo do mar. Você está neste navio porque é meu propósito que esteja aqui. Você 

vai pregar em Roma. Meu plano para sua vida é maior do que a tempestade passageira na qual você se encontra. A 

segunda âncora numa tempestade é o propósito de Deus para nossa vida. Você não está aqui na terra apenas para 

ocupar espaço; Deus tem um propósito; um destino; um plano específico para sua vida. Seu fim não é no fundo do mar. 

Deus tem um destino para você. Absolutamente nada pode mudar o propósito supremo de Deus para sua vida, a não ser 

que você escolha a desobedecer a Ele. Paulo entendia que o fim da sua vida não era o fundo do mar, o fim da sua vida 

não era o naufrágio. Mas, ele cria que Deus o faria chegar ao seu destino. 

 

3. Para permanecer confiante em meio às tempestades descanse na PROMESSA de Deus – ““Assim, tenham ânimo, 

senhores! Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito.” (Atos 27.25) – Isso é descansar naquilo que Deus 

diz. A terceira verdade na qual você pode ancorar-se é a promessa de Deus. Deus cumpre suas promessas? Sem dúvida. 

Tempestades não podem nos separar de Deus, porque Deus está sempre conosco. Tempestades não podem mudar o 

propósito de Deus, porque seu propósito é supremo. Tempestades não podem nos destruir, porque a promessa de Deus 

não falha. Descanse! Permaneça confiante em Deus. Creia em Deus que lhe acontecerá do modo como lhe foi dito.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de permanecer firme em meio às tempestades. Fale de Jesus para 

ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa 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 PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – 40 Dias de Rendição (07:30) | Prepare sua célula para multiplicação. 


