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QUEBRA-GELO

O que é uma metáfora? Você consegue se lembrar de algumas metáforas utilizadas pela bíblia? Desafie seu grupo a completarem juntos 
a tabela abaixo:

Sentido Literal Sentido Metafórico Um versículo com o tema

Lâmpada

Monte

Vale

Deserto

Corrente

Porta

INTRODUÇÃO 

A Bíblia é repleta de metáforas e ilustrações riquíssimas. Muitos destes textos bíblicos podem ser tomados de forma literal e, além 
disso, nos permitem extrair um aprendizado ilustrativo. A tempestade que vamos ver no presente estudo foi real, mas também pode ser 
comparada às tempestades da vida. 

É uma imagem muito forte para a crise que o nosso planeta está atravessando e muitos de nós estão enfrentando agora mesmo, em 
muitas áreas das suas vidas.

Para a leitura que se segue, já que é um trecho longo, orientamos você a conduzir de forma bem dinâmica e participativa. Peça para todos 
abrirem suas bíblicas no texto indicado, defina uma ordem (por exemplo alfabética) e peça para cada um ler um versículo na sequência. 
Texto Bíblico: Atos 27.20-44

Pergunta: Deixe algumas pessoas comentarem o que mais chamou a atenção no texto.

FIQUE FIRME

Pergunta: O que mais queremos quando estamos atravessando uma tempestade?

Uma coisa é ouvir falar em tempestades, outra coisa é passar por elas. Quando estamos atravessando uma tempestade, o que mais 
queremos é sair dela. O grande risco neste momento é tomarmos decisões que nos colocam em uma situação ainda mais complicada

• Os marinheiros tentaram escapar do navio: “Vamos sair daqui antes que o navio afunde”. 

• Mas Paulo disse ao centurião: “Eles têm que ficar no barco”. 

• E Deus quer dizer para nós: “Permaneça firme em meio à tempestade”. 

Não fuja dela. Em uma tempestade, temos lições a aprender e segredos que nos farão sair dela da maneira correta.

1. Na tempestade o que mais importa é a quem você está ouvindo. 

Pergunta: A quem você está ouvindo neste período de crise? Quem é seu conselheiro e está te dando a direção? 

Os especialistas eram os marinheiros e eles não acreditavam em final feliz, tinham certeza que iriam morrer. Estavam em pânico e 
queriam fugir. Será que é isso que devemos fazer?

A viagem era muito longa. Paulo entrou no primeiro navio confiando na palavra de Deus de que ele deveria ir para Roma. A viagem era 
demorada; ele começou confiando e continuava confiando, mesmo muito tempo depois.

Se você ouvir a vós certa, você chegará ao seu destino. Quem você está ouvindo é que determina aonde você vai chegar. Não é o que você 
passa que determina onde você termina, é quem você ouve que determina onde você vai chegar.

Quando você tem uma promessa de Deus, por mais simples que seja, e você crê nela, ele te sustentará e cumprirá o que prometeu. Ouça 
e creia na palavra de Deus, sem dúvida, sem culpa, sem baixa estima e sem autoacusação. Veja o que Jesus diz:

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a 
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha”. 
Mateus 7:24,25

Essas são as perguntas que você tem que responder nesta crise da sua vida. É isso que Deus está pedindo que você defina neste mo-
mento difícil: Quem vou ouvir? Quem vai guiar a minha vida? 

2. Na tempestade é fundamental perseverar

Pergunta: Você já começou algo que não terminou?

Ter fé para começar é uma coisa, mas ter fé para ficar e aguentar é outra. Vivemos em uma cultura que celebra o início, mas em toda 
a Bíblia, é evidente que Deus recompensa aqueles que têm fé para terminar. Muitos têm fé para começar. Começar bem é fácil. Difícil é 
terminar bem. 
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As crises testam nossa fé e nossas convicções. Começar bem, aguentar firme ao longo do caminho, que terá momentos maravilhosos, 
mas também tempestades. E, após vencer tudo, terminar bem.

Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da 
sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar 
coisa alguma. Tiago 1:2-4

Tudo o que estamos vivenciando nestes dias (pandemia, crise política, econômica, racial,) acaba encobrindo nossos referenciais e nos 
deixando desorientados e sem esperança. Começamos a acreditar que a tempestade (crise) nunca vai passar.

O que fazer para passar pelas tempestades? Persevere, aguente firme e mantenha o foco no seu destino. Mantenha seus pontos de 
referência: Igreja, família, fé, palavras proféticas de Deus sobre a sua vida. 

Paulo sabia o seu referencial: a palavra de Deus. Paulo sabia o seu destino: Roma. E você, qual a sua referência e qual o seu destino?

3. Na tempestade, não abandone o barco em alto mar

Pergunta: O que você já teve vontade de abandonar ou desistir nessa crise?

Paulo sabia de algo que as outras pessoas não sabiam. O anjo o havia advertido que o barco não resistiria àquela tempestade. Como ele 
pôde dizer para as pessoas permanecerem no barco se já sabia que ele iria afundar? 

O barco estava quebrado e não iria resistir. Talvez você também esteja quebrado. Emocionalmente quebrado, financeiramente quebrado. 
Talvez seu casamento e sua família estejam quebrados.

Você está se sentindo despedaçado? Você sabia que Deus prometeu habitar, não visitar, mas habitar, em um coração quebrantado e 
contrito? O que significa? 

Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: “Habito num lugar alto e santo, mas habito também com 
o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57.15

Significa que quando meu coração está despedaçado é importante que eu permaneça confiando no amor de Deus para que eu possa 
experimentar a sua presença em uma medida muito maior. 

Antes de desistir da sua vida, permita que Deus venha habitar em seu coração quebrantado. Busque-o de todo o seu coração, deixe o 
Senhor sustentar milagrosamente você, transformando todas as áreas da sua vida. Em breve ele te guiará à terra firme, onde você po-
derá recomeçar.

A lição desta semana faz referência à mensagem “Permaneça firme na tempestade”, ministrada pelo Pr. Paulo Mazoni. Para complemen-
tar a compreensão do conteúdo, clique no link abaixo e assista a pregação.  

https://www.youtube.com/watch?v=K3JzeYdrIHQ&feature=youtu.be. 

ORAÇÃO

Sugerimos que no encontro de hoje você faça o momento de oração após o estudo. Peça para as pessoas compartilharem algumas lutas 
e medos que estão enfrentando neste momento de tempestade. Ministre os textos estudados hoje e peça para os presentes orarem uns 
pelos outros.

AVISOS

Cultos presenciais 

Com todos os cuidados necessários, estaremos prontos para receber você. Para participar dos cultos, é obrigatório se inscrever com 
antecedência. Inscrições abertas toda quarta-feira,a partir das 12h, em www.central.online/cultos-presenciais.

Importante: aos domingos, apenas o culto da manhã será aberto à participação presencial. 

CCM Descubra l Turma Extra

Mais uma grande oportunidade para quem conheceu Jesus a pouco tempo e já deseja se preparar para dar o próximo passo na fé, o 
batismo. Início das aulas: 5 de julho. Inscrições em www.central.online/ccm.

Firmes até o fim

Nosso novo plano de leitura bíblica.

Início: 29 de junho I Término: 30 de agosto

Prepare-se para esse grande desafio! Cronograma disponível no site e nas redes sociais da Central. 


