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1 - COMEÇAR 
      comece de onde você está 

2 - PARAR 
      observe os sinais de PARE 

3 - PERMANECER  
permaneça firme na fé 

4 - AVANÇAR  
avance para o seu destino 

5 - SERVIR   
          seguir a Jesus, servir e liderar 

6 - CONECTAR-SE    
          encontre os que te melhoram
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CONFIAR 

Nunca duvide do 
amor de Deus
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Eu o instruirei e o ensinarei no caminho 

que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você. 

Salmo 32:8
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VOCÊ JÁ DUVIDOU DE DEUS?

• Senhor, por que isto está acontecendo? 

• Até quando vou sofrer com isso? 

• Isso só piora! Onde está Deus? 

• Será que Deus se importa mesmo? 



QUANDO COMEÇAMOS A DUVIDAR DE DEUS 

E DO SEU AMOR 

Deus está aí? 

Ele é real? 

Ele é bom? 

Ele se importa?  

Ele se envolve? 
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A VIDA PASSA SEMPRE PELOS 

RELACIONAMENTOS. 

O relacionamento mais importante da 
nossas vida é com Deus Pai. 
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Quando a vida se torna difícil, a maneira 
como reagimos pode nos aproximar de 
Cristo ou enfraquecer a nossa intimidade 
com ele.  

Podemos “escorregar" para a direção errada. 



CONFIAREMOS EM DEUS, QUE É BOM, 
MESMO QUANDO A VIDA NÃO FOR? 

NOSSA REAÇÃO À DOR E AOS 
DESAFIOS DA VIDA DETERMINA 
NOSSO FUTURO. 
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Eu creio QUE…   X  Eu creio EM.. 

Eu creio que esta situação vai mudar para melhor…  

Eu creio EM DEUS, que me ama, e vai mudar minha 
situação para melhor. 



Quando chega a tempestade… 

�11



�12

Marcos 4:35-41 (NVT)  

35 Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: “Vamos atravessar 
para o outro lado do mar”.  

36 Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, 
embora outros barcos os seguissem.  

37 Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam 

sobre o barco, que começou a encher-se de água.
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38 Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa 
almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: “Mestre, vamos 
morrer! O senhor não se importa?”. 

39 Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: “Silêncio! 
Aquiete-se!”. De repente, o vento parou, e houve grande calmaria.  

40 Então Jesus lhes perguntou: “Por que estão com medo? Ainda 
não têm fé?”. 

41 Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: “Quem é este 
homem? Até o vento e o mar lhe obedecem!”.



Deus, pelo menos você se importa 
com a minha dor?



É muito importante você conversar com 
Ele! Expor seu coração, suas dúvidas, 
seus medos, suas tristezas.



Você nunca vai confiar de verdade se 
não encarar as suas dúvidas de frente. 
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O QUE FAZER QUANDO A TEMPESTADE CHEGAR?

1 

A presença de Jesus sempre está com você, não 
importa o quão solitário você se sinta. Ele está 
sempre com você! 



Se Jesus está no barco, ele pode 

sacudir, mas não afundará!
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O QUE FAZER QUANDO A TEMPESTADE CHEGAR?

2 

Deus usará a tempestade segundo os 
propósitos que Ele estabeleceu para 

sua vida.



Os discípulos não vivenciaram a 

tempestade por estarem fora da 

vontade de Deus.  

Eles a vivenciaram porque estavam 

dentro da vontade de Deus.
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Tudo bem ser fraco

2 Coríntios 12:9-10 (NVT) “Minha graça é tudo de que você 
precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza”. Portanto, agora fico 
feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de 
Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer 
fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro 
por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte.



Se você sabe que Jesus está sempre com 
você, e que Ele usa tudo para o seu bem… 
 
Por que você tem tanto medo? 

Confie Nele!  Quanto mais conhecer a Ele, 
mais sua fé crescerá! 
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