
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Como eu tenho vivido 

minhas lutas, focado apenas no dia de hoje? Sei viver um dia de cada vez, só por hoje? Ou sou 

preocupado? 

CÂNTICOS: “Sossegai” 

TEMA: Série SERENIDADE: “Dificuldades como um caminho para a paz” 

Texto Bíblico: Mateus 14:22-23 

22  
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco 

e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 

 23  
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao 

anoitecer, ele estava ali sozinho, 

 

Trecho da Oração da Serenidade 

“Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, 

A coragem para mudar o que me for possível  

e a sabedoria para discernir entre as duas. 

Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. 

Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz” 
 

O texto bíblico nos leva a observar três itens. 

TEMPESTADES: Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia, muitas 

vezes enfrentamos as nossas. Acontecem em nossas vidas de uma forma inesperada. Muitas vezes 

são acidentes, enfermidades, desemprego, ou crises. Elas chegam em nossas agendas muitas vezes 

sem avisar e nem dar sinais. Estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo a vontade de 

Deus, mas as tempestades chegam! 

DISCÍPULOS: Cumpriam a ordem de Jesus, iam para onde Jesus lhes ordenara, mas assim mesmo 

enfrentaram uma tempestade. Muitas tempestades chegam em nossas vidas por nossas próprias 

decisões, pecados, fraquezas, autossuficiência, egoísmo ou por conta da nossa natureza pecaminosa. 

As tempestades veem para todos nós. O fato de estarmos no centro da vontade de Deus não nos 

impede de vivermos tempestades. Os discípulos estavam no centro da vontade de Jesus. 

JESUS: Não estava no barco com os discípulos, Ele os mandou para o outro lado do Mar da Galileia. 

Eles tiveram a sensação de estar sozinhos quando veio a tempestade. Jesus não estava com eles. 

Ventos contrários nos impedem chegar onde desejamos. Onde estava Jesus quando chegou a 

tempestade para os discípulos? Jesus subiu sozinho no monte para orar (v.23). Jesus intercede por 

nós. Jesus está a direita do Pai e intercede por nós. Jesus não nos deixa desanimar. 



 

                

No meio da tempestade Jesus surge e chama Pedro. Pedro anda sobre o mar, mas quando tira os 

olhos do Senhor e teme a tempestade, começa a afundar. Assim somos nós quando deixamos de 

olhar para Jesus! 

O limite humano é o lugar onde nos encontramos com Jesus. Imediatamente Jesus estende a sua 

poderosa mão e socorre Pedro. Assim Ele faz conosco! 

Enquanto enfrentamos as tempestades Jesus intercede por nós. 

Podemos assim entender que é possível viver o que diz esta frase: 

 Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz” 
 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Que dificuldades estou vivendo hoje que posso chamar de tempestades? 

▪ Como eu estou lidando com esta ou estas tempestades na minha vida? 

▪ O que representa para mim, saber que Jesus está à direita do Pai e intercede por 

mim? 

▪ Como faço para estender a minha mão para Jesus? 

▪ O que eu tenho aprendido com as tempestades que tenho enfrentado? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para aprender a depender de Jesus. 

▪ Ore pedindo a Deus para aprender a manter os olhos fixos Nele e não me deixar 

dominar pelas adversidades. 

▪ Ore para que esta lição se torne uma realidade em sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO 

Sossegai 
HCC 
 

Tom: C 
 

 C           C/E       F9         G         G/B    
C9 
-Ó Mestre! O mar se revolta: / As ondas 
nos dão pavor: 
   C       C/E       F9           G       G/B    C 
O céu se reveste de trevas: / Não temos 
um Salvador! 
 Am       E/G#      Am  G/B   C       D4   D  
G 
Não se te dá que morramos? / Podes 
assim dormir, 
      C      C/E        F9             G         G/B   
C 
Se a cada momento nos vemos, / Sim, 
prestes a submergir? 
 
   C                  G 
-"As Ondas Atendem ao meu mandar: 
G7    C 
Sossegai! 
               Dm 
Seja o encapelado mar 
 
 C/E                 F 
A ira dos homens, o gênio do mal: 
     E          E/G#     Am 
Tais águas não podem a nau tragar, 
     G/B                   C 
Que leva o Senhor, Rei dos Céu e mar, 
      C/E   F       C 
Pois todos ouvem o meu mandar: 
    Dm7    G7     C 
Sosse|--gai! - sossegai! 
    C/E     F       C/G    Am7 
Convosco estou para vos salvar: 
 Dm7  G     C 
Sim, sossegai!" 
 
   

 
 
 
 
 
 
C         C/E       F9       G           G/B   C9 
-Mestre, na minha tristeza / Estou quase 
a sucumbir: 
   C        C/E        F9          G        G/B   C 
A dor que pertuba minha alma, / Eu 
peço-te, vem banir! 
Am          E/G#     Am G/B    C        D4   
D   G 
De ondas do mal me encobrem, / Quem 
me fará sa--ir? 
  C        C/E          F9             G        G/B    
C 
Pereço, sem ti, oh! meu Mestre! / Vem 
logo, vem me acudir! 
 
(refrão) 
 
 C          C/E      F9          G        G/B     C9 
-Mestre, chegou a bonança, / Em paz eis 
o céu e o mar! 
 C        C/E      F9          G      G/B     C 
O meu coração goza calma / Que não 
poderá findar. 
Am     E/G#          Am  G/B  C       D4    D  
G 
Fica comigo, oh! meu Mestre / Dono da 
Terra e Céu, 
    C      C/E         F9         G       G/B    C 
E assim chegarei bem seguro / Ao porto, 
destino meu. 
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