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LIÇÃO 76 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 
 QUEBRA GELO (    ): Já passou por uma situação sem saída. o que você fez?  

 ADORAÇÃO (1,4 ):Jesus em sua presença;  Deus está aqui. 

 OBJETIVO DA LIÇÃO:  Mostrar que a presença de Jesus faz toda a diferença em sua vida. 

 MEMORIZAR: Salmo 107.28,29 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas        

da reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 
 
A companhia que acalma a tempestade 

 
Desde a queda do homem no jardim do Éden a vida do homem se tornou cheia de 

tempestades, medos e inseguranças por causa do pecado, com isto ao navegarmos nesta 

vida precisamos da companhia de Jesus; Ele não apenas conduz o barco mas traz calma ao 

navegante e controla as tempestades! O perigo e o medo fogem de diante do Senhor. 

Vamos refletir e aplicar  o texto de Lucas 8.22-25 em as nossas vidas; 
 

1. Tudo é uma questão de fé: “Não ande sozinho, leve Jesus em seu barco”.  

 (Vs.23) Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte 

começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos 

estavam em perigo”.  – Jesus hoje nunca dorme, mas Ele só responde a quem clama. 

 O que você faz todos os dias para andar com Jesus?  
 
2.  Você sabe exatamente onde está o perigo e quando ele vem? 

(V. 24) “Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, 

Mestre! Nós vamos morrer! Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. 

Eles pararam, e tudo ficou calmo”. – Sua prioridade na vida é seguir a Jesus Cristo.  

 Ter bom senso começa com cultivar a presença de Cristo todos os dias pois 

você não sabe quando virá o dia mal ou onde está o perigo; mas Jesus sabe! 
 
3. Mantenha-se próximo do Salvador! 

(V. 25) “Então Jesus disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles 

estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda 

até no vento e nas ondas, e eles obedecem!” 

 Porque Jesus questionou se eles tinham fé ou não?  É porque estavam com medo, 

inseguros, preocupados, ansiosos.  

 Quem está perto de Jesus pode até ter medo, mas quem tem fé Nele tem 

autoridade espiritual. Leia provérbios 28.1 e responda: como um justo deve viver? 
 
1. O que fazer para que o nosso barco da vida não afunde?  

“Então, na sua angústia, clame ao SENHOR, e ele o livrará das suas tribulações. Ele 

acalma a tempestade, e as ondas ficam quietas.” (Salmo 107:28,29). 

 Clame ao Senhor; não seja tímido em pedir socorro. Não confie  em si mesmo, 

nos seus recursos ou nos outros, confie em Jesus! 
 

Em grupos de três pessoas conversem sobre: o que podemos fazer para manter a fé em  

Jesus? Depois orem uns pelos outros e compartilhem a visão da célula (Leia abaixo). 
 
 EVANGELISMO-Apelo: Aceitar a Cristo também implica em segui-lo e obedecê-lo 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação. 
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