
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração Final: 
� Senhor, faze com que tenhamos amor e rever�ncia constantes, 
porque nunca deixas de ajudar e governar os que colocaste sobre o 
fundamento seguro de tua bondade; mediante nosso Senhor Jesus 
Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, 
agora e sempre. Am�m.
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Caminhando sobre as Águas
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 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� tem medo 

de que?
 Leitura Bíblica: Mateus 14.22-

33.

O Evangelho fala da vida de 
ora��o do Senhor Jesus, do seu 
milagre em andar sobre as �guas e 
do desespero dos ap�stolos ao se sentirem sozinhos em meio a 
tempestade.  Deus deseja nos ensinar neste Evangelho que o nosso 
medo e a nossa d�vida nos prejudicam muito, mas seu bra�o 
misericordioso sempre estar� por perto para nos levantar.

I. A vida de oração do Senhor Jesus
Jesus desejou ficar um pouco mais com as multid�es. Os disc�pulos 

cansados foram orientados a embarcar e passar para o outro lado do 
Mar da Galil�ia (22). Mesmo cansado, Jesus sempre era acess�vel as 
pessoas. Gostava de ficar com as multid�es.

Jesus tamb�m, al�m de ter um minist�rio ativo com as pessoas 
(curando e ensinando), tinha uma vida de disciplinas espirituais (Mc 
1.35). Tinha a pr�tica de subir ao monte para orar sozinho (23). O 
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Evangelho diz que: "...despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim 
de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só".

Temos muitas tarefas para serem realizadas na igreja, na família e 
na sociedade. Mas precisamos ter momentos a sós com o Senhor. 
Separe em sua vida diária um lugar e um horário para a prática da 
oração. Nestes momentos leia a Bíblia, ore e fique um pouco em 
silêncio. A vida de oração é um diferencial para o cristão. 

Quanto tempo você ora por dia?

A Célula precisa ser um núcleo de oração. Precisa ser uma escola de 
oração, principalmente pela salvação dos perdidos e por novos 
membros. Leve sua célula a orar pelos visitantes. Auxilie seu discípulo  
viver uma vida de oração.

II. O Socorro do Senhor Jesus
Enquanto Jesus estava no monte orando sozinho, os discípulos 

estavam vivendo um momento de sofrimento e apuros. O barco estava 
(24) "...longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas; porque 
o vento era contrário".

Na quarta vigília da noite (três a seis horas da madrugada), (25) 
"...foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar". Jesus interrompe 
sua vigília no monte para socorrer seus discípulos. A prioridade do 
Senhor é cuidar daqueles que lhes são seus (Sl 121.1,2). 

O texto diz que (26) "...os discípulos, ao verem-no andando sobre 
as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados 
de medo, gritaram".

Jesus nunca tinha andado sobre as águas na frente deles. Era algo 
inédito. O medo do novo é muito comum, mas precisamos sempre 
estar preparados para as coisas novas que Deus deseja realizar em 
nossa vida. Diante do susto, o Senhor Jesus ministra dizendo (27): " 
...Tende bom ânimo! Sou eu. Não temais!"

Quando enfrentamos as situações incompreensivas da vida, 
devemos ter bom ânimo e não temer, pois sempre teremos a presença 
do Senhor nos acudindo e socorrendo. 

Você já se desviou do caminho do Senhor alguma vez?

A Célula é o socorro de Deus na vida das pessoas. Ensine seu 
discípulo a viver a fé sem duvidar. A dúvida nos faz perecer e nos 
rouba os projetos de Deus. 

III. A Pedagogia do Senhor Jesus
Pedro, ao mesmo tempo que tem medo, tem também a ousadia de 

duvidar e colocar Jesus a prova. Ele diz (28): "...Se és tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo, por sobre as águas".

Jesus, como um grande Pedagogo, aproveitou o momento para 
ensinar lições espirituais aos seus discípulos. Ele autoriza Pedro 
dizendo: Vem! 

O milagre na vida de Jesus alcança Pedro e este consegue andar 
sobre as águas, mas (30) "...Reparando na força do vento, teve medo; 
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor!"

Jesus socorre Pedro e diz: (31) "...Homem de pequena fé, por que 
duvidaste?" É nesse momento que o "cessou o vento".

O Senhor anda sobre as águas, permite o milagre na vida de Pedro, 
acalma a tempestade e ensina os discípulos a viver na dimensão da fé. 
O resultado foi a adoração dos discípulos e a profissão de fé. Eles 
dizem (33): "Verdadeiramente és Filho de Deus!"

Temos que aproveitar cada momento da vida onde Jesus nos ensina 
a depender completamente de Deus. Nossa vitória cristã está na 
dependência completa ao Senhor (Sl 40.1). 

Qual foi o último milagre que Deus realizou em sua vida?

A Célula é lugar de ensinamento e milagres. Ensine seu discípulo a 
depender de Deus e ter um coração ensinável. 

Conclusão:
Quais lições você retira deste Evangelho?
Este roteiro nos ensinou várias lições:
A nossa vida de oração precisa ser trabalhada todos os dias. Não 

nascemos prontos. Somos humanos e carnais. Precisamos, com 
esforço, desenvolver o hábito da oração confiando na graça do Senhor.

Diante das tempestades da vida podemos confiar no socorro do 
Senhor. Ele faz coisas novas para nos auxiliar na missão que colocou 
em nossas mãos. 

Como grande Pedagogo, está sempre usando as circunstâncias da 
vida para nos ensinar o caminho espiritual e nos amadurecer como 
discípulos e discípulas. O resultado de suas lições é o reconhecimento 
de sua divindade. Muitas vezes iremos suspirar e dizer: 
"Verdadeiramente és o Filho de Deus!"


