
 

   
 

 
Dia 22 de Março de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Conselho de Lutero 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Pedirei a Deus para, misericordiosamente, proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a 

administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para 

não ficar contaminado e, assim, porventura infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado 

da minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me levará e eu terei feito o que ele esperava 

de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo 

precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que 

essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus.” 

(Martinho Lutero, durante a peste bubônica) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicado: Como atitude de prevenção, recomendamos que todas as células continuem seus encontros 

exclusivamente de forma online, através de plataformas de videoconferência. Clique aqui e confira algumas 

dicas. 

 

Quebrando o Iceberg! Semeadura e colheita. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você lembra das aulas de dobradura no colégio? Hoje vamos fazer um barquinho (veja aqui como fazer). 

Para encerrar a dinâmica, peça aos participantes para escreverem o endereço do versículo que fala sobre 

Jesus acalmando a tempestade (Mateus 8:26) e oriente todos a colocar este barco num lugar da casa onde 

poderá ser visto por todos que moram ali e transformem este pequeno barco de papel em um memorial do 

cuidado de Deus, por nós e pelos nossos, durante o período de reclusão.  

 

Evangelismo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nos próximos dias, se precisar sair de casa, não esqueça de agradecer aos profissionais que estarão 

trabalhando, pela coragem e amor ao próximo que os fez permanecer trabalhando, seja no hospital, no 

mercado, na farmácia, no posto de gasolina, para o motoboy ou policial. 

Como igreja, esta é a hora de valorizarmos o que tem valor pra Deus – pessoas. 

Incentive sua célula a adotar um idoso e cuidar dele, nesse primeiro momento, com oração e contato 

telefônico. Mas quando a pandemia passar, fazer visita, oferecer ajuda e amizade a estas pessoas que tem 

tanto para nos ensinar, mas que por conta da rotina não paramos para ouvir.  

Whatsapp para se voluntariar para cuidar de um idoso da nossa igreja: 98886—8143. 

 

https://www.instagram.com/p/B94RykXAnl0/
https://youtu.be/CPrdggN48-c
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.26


 

   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Teu Reino - Ministério Cristo Vivo 

Creio Que Tu És a Cura - Gabriela Rocha  

Descansarei - Compromisso Adoração - PIB Curitiba 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Companhia na Tempestade | Pr. Erik Saes | Mateus 8.23-27 

Os discípulos, em sua maioria marujos experientes, destemidos e conhecedores das armadilhas do mar, se 
depararam com um cenário de medo, descontrole e impotência. Na vida, ainda que se tenha todo o 
conhecimento, seja por estudo ou por experiência, nunca teremos o controle, pois existem fatores de ordem 
física, química, emocional e espiritual que não dominamos. A melhor coisa a se fazer é confiar em quem 
realmente tem o controle de tudo, nos ama como filhos e nos protege sempre.  

1) O controle está nas mãos dEle (v. 24): os discípulos reconheciam que Jesus poderia fazer algo para 

salvá-los da tempestade. Embora não soubessem exatamente o que, clamaram a Jesus, que estava 

dormindo durante a agitação do barco. O cenário que nós, como humanidade estamos vivendo é bem 

parecido com o dos discípulos na tempestade. Fomos acometidos por uma pandemia que paralisou a todos, 

nos vemos sem controle e as medidas adotadas pelas autoridades mundiais nos deixam incomodados, pois 

o nosso direito de ir e vir foi interrompido. Mas antes da notícia do corona vírus, nós já deitávamos para 

dormir sem ter a certeza de que iríamos acordar no dia seguinte. Saíamos de casa, sem saber se voltaríamos 

no final do dia e trabalhávamos todos os dias sem ter a garantia de que no final do mês teríamos nossos 

salários depositados. Na verdade, o que entrou em desequilíbrio foi a nossa confiança em Deus. 

Você se recorda e algum momento da vida em que o alicerce da sua fé foi abalado? 

Nas últimas semanas, com as notícias que invadem nossos celulares, computadores, televisores, 
rádios e ouvidos, como você tem exercitado a sua fé? 

2) Nossa esperança é Ele (v. 25): Os discípulos sabiam que Jesus – o filho de Deus – teria uma saída. 
Porém, foram duramente advertidos (v. 26). Jesus foi duro com os discípulos quando indagou se não tinham 
fé, parece duro à primeira impressão, mas na verdade Jesus queria conduzi-los a uma experiência diferente 
de tudo o que já tinham visto e vivido ao lado dele. O Jesus que curou e libertou a tantos na presença dos 
discípulos, também estava disposto a livra-los do mal da tempestade. E para os nossos dias, olhando para 
todas as células que participamos, todos os cultos que assistimos, foram aulas teóricas, mas agora temos 
que viver na prática o dia-a-dia da quarentena. E caso você sinta que sua fé esteja abalada ou pequena, 
peça a Deus, sua palavra nos garante que, se pedirmos, Ele nos dará. Se nossa fé não estiver firmada na 
certeza de que só ele pode mandar a tempestade se acalmar, o medo irá nos dominar.  

Você já teve alguma experiência de medo ou desesperança, mas ao agir com fé, viu o agir de Deus? 

3) Com Ele podemos testemunhar milagres (v. 27): os discípulos ficaram admirados com a autoridade de 

Jesus sobre o mar e os ventos, tudo se acalmou e mais uma vez testemunharam que Jesus realmente é o 

filho de Deus. Nós, aqui no século XXI também temos testemunhado os milagres de Deus em nossas vidas. 

Olhe para sua vida e recorde as experiências de milagres que já teve com Deus, ele continua sendo o 

mesmo, a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. 

Você se recorda de um milagre que viveu ou testemunhou? Compartilhe. 

Mas se você não tem uma experiência para se recordar, o cenário que estamos vivendo é a oportunidade 

para experimentar a segurança que só Ele pode nos dar. Peça para Jesus cuidar do seu coração, das suas 

angústias e medos; com certeza terá construído um memorial de fé no final da quarentena. Creia, Deus quer 

cuidar de tudo para você, basta entregar tudo em suas mãos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMhEFpHzRsY
https://www.youtube.com/watch?v=HEkjg5ZZCMU
https://www.youtube.com/watch?v=rvgtTavgOCg
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.23-27
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.24
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.25
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.26
https://my.bible.com/bible/1930/MAT.8.27


 

   
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se desejar, faça esta oração comigo agora e abra seu coração para a paz de Jesus.  

Deus, eu creio que Jesus é a maior prova do seu amor por mim, por isso quero entregar minha vida, os 

meus medos e o meu futuro em tuas mãos, creio em seu poder e desejo desenvolver minha fé na sua 

presença, todos os dias. Eu te entrego meu coração e declaro que a partir de hoje, Jesus terá o controle da 

minha vida, estou preparado para viver e presenciar milagres que só o Senhor tem poder para fazer. Em 

nome de Jesus, amém. 


