
 

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 

Mt 14.22-36 

Introdução:  

• O que fazer quando você enfrenta uma situação difícil – uma tempestade e Deus parece distante? 

Deus, na sua infinita bondade derrama sua graça sobre nós e nos oferece resposta nesse texto que lemos. 

• Proposição: Quando nós lemos esta passagem da bíblia, Deus grita para nós o seguinte: Ainda que 

eu pareça distante e que a tempestade esteja forte, eu continuo agindo 

Transição: O texto que nós lemos nos mostre 3 ações de Deus, mesmo quando ele parece distante 

1. Mesmo que pareça distante e a tempestade esteja forte, Jesus sempre cuida de você (v.23) 

I. Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar e subiu ao monte 

• Mar da Galileia: Comprimento de ~15Km 

• Veio uma tempestade que exigiu bastante esforço dos discípulos para controlar o barco 

• Às vezes achamos que por ter subido ao monte, Jesus tinha parado de prestar atenção e cuidar dos 

seus discípulos //Mc 6.48 

• Do monte Jesus conseguia observar o barco e acompanhar seus discípulos. Mesmo parecendo 

distante, Jesus continuava cuidando dos discípulos 

II. Isso acontece conosco. Às vezes enfrentamos algumas situações na vida e parece que estamos 

sozinhos. Parece que Deus não está prestando atenção em nós 

• Parece até mesmo que Ele se esqueceu de nós 

III. Jó: Jó 23.8,9. Depois de sofrer tudo o que sofreu, Jó disse: “Vou adiante e Ele não está ali; volto-me 

para trás e não o encontro; procuro-o à esquerda, onde ele age, mas não o vejo; viro-me para a direita e 

não o enxergo” 

IV. Aplicação 

A. Mesmo que Deus pareça distante e que a tempestade esteja forte, Deus continua cuidando de você. 

Ele nunca te perdeu de vista.  

B. Por maiores que sejam as ondas e a tempestade no seu casamento, família, relacionamento, 

coração, o senhor continua te mantendo sob olhar atento 

2..Mesmo que pareça distante e a tempestade esteja forte, Jesus te capacita a andar sobre as águas 

(v.28,29) 

I. Depois de algum tempo, Jesus começou a ir na direção dos discípulos andando sobre as águas. 

Ele ainda não estava perto do barco. Ainda faltava uma distância 
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• Jesus ainda não tinha entrado no barco. Ainda estava distante, E a tempestade estava forte 

• No meio dessa tempestade, Pedro pede pra Jesus chamá-lo 

• Mas apesar da forte tempestade e da distância, Pedro caminhou sobre as águas, acima do mar 

revolto 

• Não foi por si mesmo que ele caminhou sobre as águas. Cristo disse “vem” e Pedro pôde andar  

II. É exatamente isso que acontece conosco. Mesmo que Jesus ainda não esteja no barco, ele te 

capacita a andar sobre as águas 

• Mesmo que pareça distante, Deus te capacita a andar no sobrenatural 

III. Povo de Israel na saída do Egito. Mar Vermelho a frente e faraó com todo o seu exército atrás. 

Quando o povo pensava ter sido abandonado por Deus,  

    3.Ainda que você não consiga ver Jesus e comece a afundar na tempestade, Cristo te resgata (v.31) 

I. Pedro começou a caminhar bem na direção de Jesus 

• Não estava preocupado com as ondas e nem com os comentários dos outros discípulos 

• De repente, começou a afundar 

• Nesse momento, algo maravilhoso aconteceu: Quando Pedro não conseguia ver Jesus 

porque estava sendo tragado pela tempestade, Jesus mostrou que estava bem perto dele 

• Por pior que seja a sua tempestade; por mais que você esteja bebendo água e já a ponto de 

afogar, Cristo está perto de você, pronto a te estender a mão 

• Tudo o que você precisa fazer é dizer o que Pedro disse: Senhor, salva-me! 

• A bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo 

II. Aplicação 

A. Ainda que você não consiga ver Jesus e comece a afundar na tempestade, Cristo te resgata 

B. Quando você acha que não tem mais jeito e que vai se afogar, Cristo estende a mão e te puxa 

de volta e te coloca em segurança 

 

Conclusão 

• Mesmo que Deus pareça distante e a tempestade esteja forte; mesmo que tudo pareça 

perdido, o Senhor continua agindo 

o Ele cuida de você 

o Ele te capacita a andar sobre a água 

o Ele estende a mão para te resgatar e te colocar em segurança 

• Orar por quem vive uma tempestade e não percebe o Senhor perto 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


