
 

 

 

 

 

Tempestades da Vida. 
 

• Passagem Bíblica. Mt.14:23-33 
• Versículo para Memorizar.  

 
Mateus 14:27 - Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom 

ânimo, sou eu, não temais. 

 

QUEBRA GELO: você já foi socorrido? 
 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: A vida é feita de 
momentos maus e bons. E até mesmo para aqueles que 
andam com Jesus essa verdade se manifesta. Jesus 
declarou aos seus discípulos o seguinte: João 16:33 - 

Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 

aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto que 
lemos, nos fala de um dia de tempestade na vida dos 
discípulos de Jesus. 
 
Vamos aprender com os discípulos quais as atitudes 
tomar na hora da tempestade. 
 

1° TENHA CONVICÇÃO QUE MESMO HAVENDO 
TEMPESTADE A DIREÇÃO É A CERTA. 
 

Mateus 14:22 - E logo ordenou Jesus que os seus discípulos 

entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto 

despedia a multidão. 

- Não é a ausência de dificuldades que determinam a 
direção certa em nossa vida. Mas sim, a paz de Deus 
(Paz com Deus) que é fruto da convicção (fé) que 
estamos no centro da vontade de Deus. Ainda que esse 
lugar tenha uma tempestade. Gosto muito de um  texto 
que diz: 
Naum 1:3 - O SENHOR é tardio em irar-se, mas grande em poder, 

e ao culpado não tem por inocente; o SENHOR tem o seu 

caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos 

seus pés. 
 

2° CREIA QUE JESUS NÃO ESQUECEU DE VOCÊ, E ELE VEM EM 
TEU SOCORRO. (ainda que para isso Ele tenha de Andar sobre 
as águas). 
 
O Salmista no Salmo 46 sabia disso também. Por isso ele 
escreveu: Salmos 46:1 - DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 

presente na angústia. 2 - Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, 

e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 
 

3° JESUS QUER TE DAR UMA EXPERIENCIA SOBRENATURAL 
COM ESSA TEMPESTADE. 
Mateus 14:28 - E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me 

ir ter contigo por cima das águas. 29 - E ele disse: Vem. E Pedro, descendo 

do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 

 

4° AS TEMPESTADES SÃO PASSAGEIRAS. – Basta uma palavra de Jesus e a 
tempestade passa. 
Mateus 14:32 - E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. 
 

Avisos: Reunião com todos os Lideres e Líderes em treinamento 
na próxima segunda feira dia 01 de Setembro, Não deixem de 
fazer as inscrições dos membro do GCEU no próximo DIVISOR 
DE ÁGUAS dias 27 a 28 setembro.  


