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INTRODUÇÃO:

Naquela região da Palestina, por causa da geografia, ventos surgem de repente e tornam o mar da 
Galiléia muito agitado. Jesus depois de fazer muitos sinais miraculosos e ensinar o povo, resolveu 
atravessar o mar num barco junto com seus discípulos. 

Deus é quem nos dá a vida neste mundo, mesmo sabendo os riscos e perigos que representa viver. 

QUEBRA GELO:

Você já esteve numa situação em que se sentiu impotente para se livrar dela? Alguém pode testemunhar 
disso?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

Texto Base: Marcos 4:35-41

1 - Na vida de qualquer pessoa surgem repentinamente temporais: doenças, perdas, fracassos, dividas, 
divórcios, etc. Muitas vezes parece que os temporais vêm em ondas, um após outro.

Nos temporais da vida passamos por diversas sensações:

Que não vamos conseguir superar;

Que não encontraremos saida

Que o nosso barco vai afundar.

Que Deus não está vendo nossa aflição;

Se está vendo, não se importa, está indiferente.

2 – Os discípulos de Jesus tiveram a mesma sensação;

Senhor, não te importas?

Nós vamos morrer!

3 – O que fazer quando a tempestade vem:

Os discípulos clamaram a Jesus;

Eles “despertaram” Jesus;

Eles recorreram a quem tem todo o poder, mas eles não sabiam;

4 – Quando buscamos a Jesus ele intervêm

Como não tendes fé? Eu estou aqui, nunca estive longe ou indiferente...

OPÇÃO DE ESTUDO 3

EM JESUS HÁ CALMA NAS TEMPESTADES
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Jesus repreendeu o vento e o mar: acalma-te, emudece.

Houve grande bonança.

CONCLUSÃO E DESAFIOS:

Jesus tem domínio sobre todas as circunstâncias, inclusive as forças da natureza;

Quando o convidamos, Jesus entra conosco no barco da vida; não importa as tempestades que enfrentamos 
ele estará lá, para pôr fim às tempestades e nos trazer a paz. 

APELO:

Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus.

Você pode conhecer Jesus hoje mesmo, saber que ele pode fazer o mar e as tempestades se acalmarem. 
Ele quer se tornar o seu Salvador. Basta chamar por ele, convidá-lo para a sua vida fazendo uma oração...  

Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Reconheço que o senhor é o filho 
de Deus, o salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e vive. Eu te recebo como meu 
único salvador e senhor, peço perdão dos meus pecados e entrego a direção da minha vida ao senhor. Eu te 
agradeço porque o senhor também me recebe. Eu oro em nome de Jesus, amém.


