
																												

	

	

Escolha	 um	 de	 seus	 auxiliares	 para	 ficar	 responsável	 pelo	 “Quebra	 Gelo”.																																																																																																																									
Temos	 uma	 infinidade	 de	 sugestões	 de	 “Quebra	 Gelo	 Gospel”	 na	 internet.	 Sugestões:	
www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

			Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida		

						em	quantidade		que	dê	para	distribuir	para	todos	os	membros	da	célula.		

			Líder	surpreenda	os		membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	gostam.	

ESTUDO				Marcos 4:35-41. 

• Todos nos passamos por tempestades. Elas são de várias maneiras e 
intensidade. 

• Podemos escolher o nosso rumo, mas não podemos escolher o que vai acontecer 
ate chegarmos lá. 

• Há tempestades previsíveis, há outras que nos surpreendem. 
• As previsíveis, nós podemos nos preparar para enfrenta-las e minimizar seus 

efeitos. 
• As imprevisíveis são as nos surpreendem e consequentemente nos assustam. 
• Para as imprevisíveis, não temos como nos preparar. Elas simplesmente 

acontecem e, não poucas vezes nos deixam perplexos. 
•  Doenças podem ser previsíveis, mas também imprevisíveis. 
• Há algumas verdades que podemos aprender com as tempestades: 
• 1. Ninguém está livre delas. 
• 2. Não podemos escolher o momento. 
• 3. Não podemos escolher seus efeitos. 
• 4. Não podemos escolher a duração. 
• A maneira de enfrentar uma tempestade varia de pessoa para pessoa, sobre tudo 

considerando em quem ela confia. 
• Para nós que amamos ao Senhor 
• Há muitas maneiras de encararmos as tempestades. 

 
• Há os enfrentamentos de solução e os enfrentamentos de complicação. 
• 1. Há aqueles que enfrentam as tempestades com o faz de conta.  
• Faz de conta que não é comigo. Faz de conta que não está acontecendo. 

 
• 2. Há aqueles que enfrentam as tempestades com fuga. 
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• 3. Há aqueles que enfrentam as tempestades com Deus. 
 

• Como enfrentar as tempestades da vida? 
 

1. Precisamos crer na palavra de Jesus. 35. 
• Jesus disse: Passemos para o outro lado. 
• Isso é mais do que suficiente. Se Ele disse que passariam para o outro lado, não 

importam as tempestades, chegariam ao outro lado. 
• Na verdade, a tempestades e os ventos fortes, não eram o alvo ou o fim do 

caminho. 
• Eram, na verdade, acidentes de percurso.  
• O alvo era um home endemoninhado que precisava de libertação. Era para lá que 

Jesus se dirigia com determinação. 
 

2. Precisamos aprender a descansar pela presença de Jesus. 38 
• A questão não é a tempestade, mas sim quem está conosco no meio da 

tempestade. 
• Por maior que ela seja, será sempre menor, se o Senhor estiver conosco. 
• Essa era a convicção de Davi ao compor o Salmo 57. 

“Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a 
minha alma; à sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as 
calamidades. Clamarei ao Deus altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele 
do céu enviará seu auxílio, e me salvará...”  Sal. 57:1-3. 

 
3. Precisamos confiar no poder de Jesus. 39 
• Jesus curou pessoas acometidas de várias enfermidades: Ele tem poder sobre o 

mundo físico. 
• Jesus curou pessoas acometidas de problemas espirituais: Ele tem poder sobre 

o mundo espiritual. 
• Jesus curou pessoas afetadas pelo pecado: Ele tem poder para perdoar 

pecados. 
• Jesus repreendeu a tempestade: Ele tem poder sobre a natureza. 
• Literalmente: ”Fique em silêncio, feche a boca”. 
• Normalmente uma tempestade vai se acalmando gradativamente. 
• Aqui, mediante o poder da palavra de Jesus, imediatamente o vento e a 

tempestade silenciaram. 
• Manda quem pode, obedece quem tem juízo. 
• Jesus é Deus encarnado, portanto está plenamente dentro do escopo do seu 

poder mandar e a natureza o obedece. 
• Exemplo: 
• 1. A rainha Elizabeth é a única pessoa no reino Unido que está livre de cinco leis. 
• Pode comer o famoso cisne branco.  Ela é dona de todos os cisnes (e golfinhos 

e baleias). 
• 2. É a única pessoa que não precisa de licença para guiar, já que todas as 

licenças são emitidas em seu nome. 



• 3. É a única pessoa que não pode ser arada em uma blitz, pois as multas são 
emitidas em seu nome. 

• 4. Ela não pode ser processada e nem presa em hipótese alguma 

 

Conclusão: Quando estamos realmente confiando no Senhor, estamos em uma jornada 
que envolve confiar no capitão do navio venha o que vier. Você pode estar passando por 
uma tempestade neste momento. Confie Nele, Ele nunca vai falhar com você. 

• DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos 
da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua 
os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. 
Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para 
distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de 
oração; Levar visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da 
célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) . 

• EVANGELISMO - Líder incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore 
antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 

 

	

	


