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INTRODUÇÃO

Nosso planeta atravessa um momento delicado e a rotina de todos tem sido afetada por mudanças que nunca vivenciamos em função 
do COVID-19. Todo esse cenário de incertezas tem despertado medo e ansiedade em um sem número de pessoas. Isso sem falar na 
preocupação financeira, pois muitas famílias terão sua renda extremamente afetada nas próximas semanas.

Diante deste quadro de aparente caos, sabemos que nosso Deus não cochilou e nem perdeu o controle:

“Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 
Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta!” Salmos 
121:1-4

Os cristãos são a esperança do mundo, pois conhecem um Deus pessoal e poderoso e conhecem a mensagem da salvação que é a única 
capaz de mudar a eternidade de alguém. Por isso, nestes dias, fique atento às oportunidades de fazer o bem, mesmo que seja por meios 
virtuais, e compartilhe com todos à sua volta a mensagem de esperança que está em seu coração.

CÉLULA ONLINE

Nas próximas semanas, as células da Central vão acontecer nos ambientes virtuais respeitando as orientações dos especialistas em 
saúde que recomendam o mínimo de circulação possível das pessoas nas ruas. Por se tratar de uma situação atípica, mas também de 
uma oportunidade maravilhosa, listamos algumas dicas para a sua célula aproveitar ao máximo esse período:

• Mantenha sua reunião semanal no mesmo horário habitual, utilizando ferramentas online.

• Procure seu supervisor para receber orientações sobre como utilizar programas de  videoconferência (a Central preparou tutoriais 
para ajudar você a acessar essas ferramentas).

• Além do encontro semanal, faça contatos com seus membros regularmente, a fim de manter seu grupo conectado (peça seus 
líderes em treinamento para ajudarem você nesses contatos).

• Utilize ligações em áudio e vídeo para saber mais informações sobre como o pessoal da sua célula está passando por esse mo-
mento (lembre-se que muitos estão debaixo de grande ansiedade, solidão e/ou adoecimento emocional, aguardando uma palavra 
de esperança).

• Movimente o grupo da sua célula com o compartilhamento de mensagens pessoais, como testemunhos, pedidos de oração, pala-
vras recebidas em devocionais, etc. 

• Evite encher o grupo da sua célula com mensagens encaminhadas  para o pessoal da sua célula já está recebendo inúmeras men-
sagens encaminhadas de todos os demais grupos que participam).

• Marque com sua célula um horário fixo diariamente para orarem juntos, cada um em sua casa – façam uma lista de pedidos de 
oração e mantenham essa lista atualizada no grupo da célula.

• No horário dos cultos da Central, movimente sua célula pelo grupo do WhatsApp e combinem de assistir aos cultos juntos, cada 
um na sua casa, pelo YouTube. 

• Oriente seus membros a criarem, junto com você, o hábito de acessar os canais oficiais da Central para receberem os conteúdos 
exclusivos que estão sendo preparados diariamente para vocês. Teremos uma live com devocional, de segunda a sexta, sempre às 
7h da manhã. Além dos cultos, quinta-feira (19h30), sábado (19h30) e domingo (10h e 18h), todos transmitidos pelo YouTube e vários 
outros materiais exclusivos. Fique ligado e aproveite tudo isso. 

Instagram: @central.online 

Facebook: /centralonlineoficial

YouTube: centralonlineoficial

Site: www.central.online 

“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada opor-
tunidade, porque os dias são maus.” Efésios 5:15,16

Como passar pelas tempestades 
Lição de célula 23 a 28 de março 
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ESTUDO BÍBLICO             

Envie uma mensagem para o grupo da sua célula no dia anterior ou algumas horas antes do encontro online. Peça para cada um ler os 
capítulos bíblicos indicados abaixo. 

Leitura Bíblica: Atos 27.1-44 e 28.1-10

Quem tiver interesse, pode também assistir à animação no link abaixo que também deve ser enviado ao grupo com antecedência. Por 
se tratar de uma animação infantil, é uma ótima oportunidade para cada família se reunir e promover um pequeno momento de leitura 
e oração nas casas.

A viagem de Paulo - Episódio 9: https://www.youtube.com/watch?v=aV2R1igTAIg 

 Peça para que cada membro da sua célula responda, antes do encontro virtual de vocês, às seguintes perguntas:

• Comparando a nossa jornada terrena com uma viagem, quais lições a viagem de Paulo pode nos ensinar?

• Considerando sua postura pessoal diante das tempestades da vida, você tem agido parecido com Paulo ou diferente?

 LIÇÕES BÍBLICAS PARA AS TEMPESTADES             

Podemos ver em sua carta aos Romanos (Rm 1:14-16; 15:28) que o sonho de Paulo era ir à Roma e dali à Espanha. Deus disse para 
Paulo que queria levá-lo até Roma a fim de testemunhar (At 23:11). Apesar de ser um sonho de Paulo e o cumprimento de uma palavra 
de Deus, a viagem para Roma foi muito tempestuosa. 

Quando você passar por tempestades, lembre-se que Deus estará te guiando. Deus enxerga o que não podemos ver e mesmo que o na-
vio esteja fora do nosso controle, nunca estará fora do controle de Deus. Podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a 
vida como despojo, mas Deus ainda estará nos guiando para realizarmos seus soberanos propósitos (At 27:26).

Vamos aproveitar o relato da viagem de Paulo para extrair algumas lições importantes a fim de atravessarmos as tempestades da 
vida:

1. NAS TEMPESTADES DA VIDA PRECISAMOS ESTAR ATENTOS AOS SINAIS DE DEUS

O início da viagem para Roma parecia tranquilo, mas em algum momento começaram os ventos contrários. Paulo admoestou a todos 
dizendo: 

“Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida” Atos 27:9,10.

Eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo e logo veio um tufão, tirando o navio das suas mãos. Precisamos aprender a ler os sinais 
de Deus em nosso caminho, o que nos impedirá de naufragar. Seu filho chega às três horas da madrugada em casa. Isso é um sinal. 
Seu marido não conversa mais com você. Isso é um sinal. Você passa mais tempo na frente da novela do que estudando a Palavra de 
Deus. Isso é um sinal. Preste atenção nos sinais.

“Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia” Atos 27.11. 

Na viagem da vida precisamos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles 
que andam com Deus sofre grandes danos. Quantos filhos que choram porque não ouviram o conselho dos pais no namoro. Quantas 
pessoas que hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho da igreja e do pastor.

A maioria das pessoas no navio era de opinião que partissem e não ouvissem o conselho de Paulo. A maioria nem sempre está com a 
razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Muitos 
jovens vão para uma boate porque a maioria dos colegas vão. Muitos começam nas drogas, porque a maioria dos amigos experimen-
tam. Enquanto muitos assistem determinados conteúdos na internet porque todos gostam. Cuidado com a maioria!

2. NAS TEMPESTADES DA VIDA PRECISAMOS ESTAR FIRMADOS NAS PROMESSAS DE DEUS

No auge da tempestade, quando todos estavam desesperados, Paulo estava seguro. Ele não está tomado de medo, mas está cheio de 
fé: 

“Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: ‘Paulo, não tenha medo. É preciso que 
você compareça perante César; Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você’.” Atos 27:23,24

Quando estamos em uma grande luta, precisamos compreender que Deus é Emanuel, ou seja, Ele não vai embora porque é Deus 
conosco. Na jornada da fé passamos por tempestades, mas estamos seguros porque Deus está perto de nós. Deus não nos desampara. 
Às vezes Ele envia seu anjo para nos animar e orientar. Em outras situações Ele vem em nosso encontro andando sobre as águas.

“Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia.” Atos 
27:29

Pergunta: Você pode recorrer a quais âncoras em um momento de tempestade?
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Na hora das nossas lutas, precisamos lançar as nossas âncoras. São certezas e seguranças que nos estabilizam em meio às tempes-
tades. O verso lido diz que eles lançaram quatro âncoras:

a) A âncora da fé (v. 23, 24) – Na tempestade, creia que Deus está no controle. Ele ainda não completou a obra na sua vida. O anjo disse 
a Paulo: “é preciso que você compareça”. Isso trouxe a Paulo a certeza de que poderiam ocorrer sérios danos, mas que a vida dele e 
dos demais seria poupada.

b) A âncora da adoração (v. 23) – Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo dá certo, outra é adorar quando tudo parece 
errado. 

c) A âncora da oração (v. 29) – Eles começaram a orar para o dia romper. Ore para o seu dia romper. Ore para que a luz chegue. O cho-
ro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 

d) A âncora do alimento espiritual (v. 33 a 36) – Em meio à tempestade o que mais ouvimos são notícias ruins. Ficamos com a mente 
cheia de problemas, o coração vai sendo tomado de ansiedade e vamos perdendo nossas forças emocionais e espirituais. Em meio 
à crise, precisamos estar cheios do alimento espiritual que é a Palavra de Deus. As escrituras nos dão a força e o renovo que trazem 
ânimo ao nosso ser interior e nos capacitam a vencer as tempestades.

3. NAS TEMPESTADES DA VIDA PRECISAMOS NOS POSICIONAR COMO ENCORAJADORES 

Quando toda a esperança se dissipou, Paulo se posicionou como agente da vida. Ele não ficou dizendo: eu avisei, bem feito! Agora es-
tamos perdidos! Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise. Assim como ele, na tempestade não devemos procurar culpados, 
mas procurar uma solução. 

“Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida; apenas o navio será destruído.” Atos 27:22

Paulo chegou em Malta como prisioneiro, náufrago, depois de perder tudo. Mas ele ajuda as pessoas a se alimentarem e se aquecerem. 
Posteriormente ele ora pelo pai de Púbio, o homem principal da ilha e este homem é curado. Os demais enfermos da ilha vieram e 
foram curados. 

Em resposta às atitudes de Paulo, os homens do navio passaram a ouvir seus conselhos e passaram a aceitar sua liderança sobre eles. 
Os homens da ilha prestaram a Paulo muitas homenagens e o abasteceram com tudo o que ele precisava para sua viagem a Roma. 

“Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos.” Atos 
28:10

A ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Um milagre de Deus está a caminho na sua direção. O que é dificuldade 
para você é oportunidade para Deus. 

Lição baseada no estudo “Como Passar Pelas Tempestades da Vida”, do Pr. Hernandes Dias Lopes. 

 AVISOS

• Durante o período de isolamento social, a estará Central 100% online: cultos, células, aconselhamentos, aulas do CCM, GD`s, CEU`s e 
discipulados, faremos tudo pela internet com o máximo de interatividade. 

• Os horários dos nossos cultos continuam os mesmos. Participe pelo Youtube. 

• Eventos cancelados: Conferência Transbordar, retiros, Veredas e Musical de Páscoa. 

• Temporariamente, todos os prédios da Central estão fechados para o público


