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Enfrentando
as tempestades
Quebra-gelo
O que mais assusta você durante uma tempestade?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 35

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Algumas passagens do Antigo Testamento nos fazem lembrar 
de acontecimentos no Novo.  O salmo 35 é um desses casos, pois 
nos remete a uma certa noite de tempestade em que Jesus estava 
dormindo no fundo do barco e foi acordado por gritos desesperados 
de “Acorda depressa! Não vês que vamos afundar?”.
 O salmista está numa situação desesperadora, em que tem 
a mesma sensação de que vai sucumbir à tempestade, como os 
tripulantes do barquinho de Jesus. Mas ele não vê Deus na frente dele 
como os discípulos viam.
 Esta relação me leva a pensar se faria diferença vermos ou 
não Deus encarnado nos momentos mais difíceis. Acredito que a 
confiança de que tudo terminaria bem não estava no que os olhos 
podiam ver, se não os discípulos ficaram tranquilos. Também não 
estava em conhecer os feitos de Deus no passado, pois também o 
salmista não se desesperaria.
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 A confiança em Deus permanece inabalável quando mantemos 
a fé no que não vemos e depositamos nossa confiança no que 
conhecemos de Deus através do relacionamento com ele. A relação 
íntima com o Senhor nos faz perceber que sua presença é suficiente 
para conseguirmos superar qualquer dificuldade. É o “tende bom 
ânimo porque estou convosco” ecoando nas nossas mentes que nos 
faz descansar e crer quando as tempestades chegam. 

Reflexão
1. Que tipo de tempestades você tem enfrentado em sua vida?
2. Qual a importância do seu relacionamento com Deus diante das 

tempestades que precisam enfrentar?
3. Compartilhe com o grupo uma tempestade que tenha vivido na 

qual sentido que Jesus lhe deu coragem.

Tempo de Orar
Em pequenos grupos, compartilhe as necessidades de oração e 
interceda para que Jesus dê coragem a cada um para enfrentar as 
tempestades da vida.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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