
Conclusão:
Nenhuma tempestade significa a aus�ncia de Deus. Se 

caminharmos na f�, em santidade, saberemos que Ele tem seus planos e 
prop�sitos. Podemos colocar nossas lutas diante Dele e, com f�, clamar 
por sua miseric�rdia. Depois poderemos falar como J� (42.5): “Eu te 
conhecia s� de ouvir, mas agora os meus olhos te veem”.

Escreva sua Ora��o: 

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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

12� Domingo do Tempo Comum
Os Propósitos da Tempestade

Marcos 4.35-41

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Como escolher uma fruta 

boa? 
 Leitura Inicial: Marcos 4.26-34

Na B�blia Sagrada, tempestade � sin�nimo de tribula��o, ang�stia, 
situa��o de perigo e sofrimento. Deus permite que passamos por 
tempestades para crescermos em gra�a e no conhecimento do Senhor 
Jesus. Ele � poderoso para que, em meio � tempestade, revelar seu poder e 
nos d� o livramento. A Palavra de Deus nos ensinar� sobre os prop�sitos 
do Senhor diante das tempestades da vida. 

I. Jesus acalma a Tempestade- Mc 4.35-41.
O Evangelho de hoje apresenta Jesus acalmando a tempestade. 

Com a tempestade, os ap�stolos tiveram uma nova experi�ncia com Deus.
Muitas vezes Deus permite tribula��es para nos ajudar a exercitar a f�. 

Marcos 4.35-41 diz que Jesus estava no barco com os disc�pulos. 
Quando (37) “levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se 
arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo j� estava a encher-se 
de �gua”.
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No momento da tempestade Jesus estava na popa dormindo sobre o 
travesseiro. Foi um prop�sito de Deus para demonstrar Sua autoridade e a 
pequena f� dos ap�stolos. 

No desespero os ap�stolos o acordam acusando (38): “Mestre, n�o 
te importa que pere�amos?”

Muitas vezes, na tempestade, somos levados a murmurar contra 
Deus. Achamos que o nosso sofrimento � causado por um descaso do 
Senhor. A nossa natureza carnal e mundana nos faz discernir de forma 
errada. 

Jesus desperta, repreende a tempestade e diz aos disc�pulos (40): 
“Por que sois assim t�midos?! Como � que n�o tendes f�?”

Eles ficaram admirados pelo poder de Jesus diante da for�a da 
natureza. 

Nossa f� precisa permanecer diante das tempestades. Precisamos 
tamb�m vigiar nossa boca para n�o blasfemar contra Deus. Nossa atitude 
deve ser de confian�a e a��o de Gra�as.

Voc� est� passando por alguma tempestade?

II. Na Tempestade encontramos Deus - Jó 38.1.8-11
Os ap�stolos conheceram o poder de Jesus diante da tempestade. 

Muitas vezes Deus permite as tempestades para que possamos encontra-lo. 
As lutas e tribula��es nos levam a Deus. 

O livro de J� conta a hist�ria de um homem que perdeu os bens, os 
filhos e a sa�de. Ele perdeu tudo, s� n�o perdeu sua justi�a e sua f� em 
Deus. 

Depois de todo sofrimento e um longo di�logo com seus amigos, 
Deus aparece em meio a redemoinho e responde os questionamentos de 
J�. (J� 38.1, 8-9, 10,11).

Este redemoinho significa a situa��o de sofrimento e as 
tempestades que estavam sobre a vida de J�. Nesta situa��o Deus 
apareceu. 

Depois de toda a tempestade, J� encontra com Deus e diz: (42.5): 
“Eu te conhecia s� de ouvir, mas agora os meus olhos te veem”.

Precisamos aproveitar at� mesmo a dor para conhecer a 
provid�ncia divina, seu livramento e sua vontade. Assim como Deus 
acalmou a tempestade na vida de J� e mudou sua sorte, assim tamb�m far� 
na vida daquele que cr�. 

Voc� j� teve experi�ncia com Deus atrav�s do sofrimento? 

III. Na Tempestade conhecemos a misericórdia do Senhor - Sl 107 .1, 
23-26, 28,31

Jesus estava com os disc�pulos na Tempestade. Permaneceu no 
barco e revelou seu poder e miseric�rdia. 

O Salmo 107.1, 23-26, 28,31 fala desta miseric�rdia que 
conhecemos diante das adversidades. Por isso somos convidados a render 
gra�as em qualquer situa��o (1) : “Rendei gra�as ao SENHOR, porque ele 
� bom, e a sua miseric�rdia dura para sempre”.

O salmista est� relatando a tempestade que o povo de Deus passou. 
No meio da ang�stia tiveram a alma desfalecida, cambalearam como 
�brios e perderam o tino (o ju�zo, ficaram sem dire��o) (26, 27). 

Esta ang�stia fez o povo clamar ao Senhor, e Ele com sua 
miseric�rdia (28) “os livrou das suas tribula��es”.

Confiando na miseric�rdia divina, precisamos viver rendendo 
gra�as ao Senhor (31): “Rendam gra�as ao SENHOR por sua bondade e 
por suas maravilhas para com os filhos dos homens!”

Voc� j� venceu as tempestades dando gra�as a Deus?

IV. Enfrentamos as tempestades com fé porque somos novas 
criaturas. 

Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos 
transformados por sua gra�a e poder. Passamos a entender que nenhuma 
tempestade est� fora do alcance de Deus. Jesus est� conosco no barco e 
nos preserva. 

Esta confian�a absoluta no Senhor s� � poss�vel mediante o novo 
nascimento. 

Paulo fala em II Co 5.14-17 sobre esta a��o de Deus em nossa 
vida. 

Ele diz que Jesus morreu para que vivamos para Ele (15): “Ele 
morreu por todos, para que os que vivem n�o vivam mais para si mesmos, 
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou”.

Hoje, mediante a salva��o, estamos em Cristo e somos novas 
criaturas. Paulo diz (17): “E, assim, se algu�m est� em Cristo, � nova 
criatura; as coisas antigas j� passaram; eis que se fizeram novas”.

Mediante o novo nascimento enfrentamos qualquer tempestade, 
pois sabemos que Deus habita em n�s e sempre dar� Sua vit�ria.

Voc� j� aceitou Jesus como Senhor e Salvador e j� � uma nova 
criatura?


