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Enfrentando as Tempestades
Mateus 8.23-27

ESTUDO
Podemos tentar fugir das tempestades, mas não podemos impedir que elas venham. Às

vezes, vamos precisar passar por elas.

A tempestade da desobediência. (Jonas 1.1-4), Jonas tinha uma direção do Senhor,

mas ele decidiu desobedecer a Deus. A tempestade também vem para nos alinhar à

vontade de Deus. (Jeremias 23.11). A correção não é por punição, é por amor. Não

espere chegar na barriga do peixe para se arrepender e se alinhar. (Pergunta 1).

As tempestades da vida. (Atos 27.20,23-25). A tempestade também vem para quem faz

tudo certo. Algumas tempestades são inevitáveis e não dependem de nós. Paulo não

temeu e tinha certeza de que chegaria no seu destino. Paulo tinha uma confiança, ele

acreditava no Deus que servia. (Pergunta 2).

A tempestade das tentações. É quando você está indo em direção ao seu alvo,

crescendo em maturidade, mas o diabo se levanta para te atacar. (Lucas 4.1-13). Jesus

foi tentado em três áreas:

1. O diabo tentou Jesus no corpo, ele sabia que naquela hora era onde Jesus estava

fragilizado. O diabo conhece as nossas necessidades e ele investe nelas para nos

tirar do foco. Nós podemos ceder para o que a carne deseja, ou desejar o que

o espírito deseja. (Daniel 1.8; 12.13). (Pergunta 3).

2. O diabo tentou Jesus na alma, foi oferecido a ele poder e glória. Ele foi tentado no

seu ego, nas suas ambições. Jesus sabia que toda glória seria dada a ele, mas

não naquele momento. Esta geração gosta de receber mérito e ser paparicada e

assim, muitos têm se tornado deuses de si mesmos. (Apocalipse 5.13).

(Pergunta 4, 5, 6).
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3. O diabo tentou Jesus no espírito, ele tentou tocar na sua identidade. A nossa

identidade está completamente ligada ao nosso espírito porque é ele que nos

revela que somos filhos de Deus. (Romanos 8.6). (Pergunta 7).

Medite se hoje você está passando por alguma grande tempestade. Independente de

qual seja, existe um final: em Deus, é um final de vitória, de realizações. Jesus é a nossa

paz em meio a tempestade. (Pergunta 8).

PERGUNTAS
1. Se sabemos que nossa desobediência traz consequências, por que ainda assim

desobedecemos?

2. As suas tempestades costumam te fazer questionar a Deus ou sua fé é confiante

como a de Paulo?

3. Você reconhece quais são as fragilidades do seu corpo que o diabo pode usar

contra você? O que você tem feito em relação a elas?

4. Você sabe o que tenta a sua alma?

5. Se já sabemos que determinada coisa é nossa (ou será nossa), qual é o problema

de tomá-la antes do tempo? Por que isso é uma tentação para a nossa alma?

6. O que torna alguém deus de si mesmo? Como perceber se isso está acontecendo?

7. Você já se perguntou se realmente é um filho de Deus? Como saber se de fato

você é?

8. Hoje você está passando por alguma grande tempestade? Como você tem se

posicionado para lidar com ela?
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