Pr. Roberto Amorim - Noite

SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA, OBRA E ENSINO
QUANDO AS TEMPESTADES CHEGAM!
Marcos 4.35-41
4.35 Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos
discípulos: — Vamos para o outro lado do lago.
4.36 Então eles deixaram o povo ali, subiram no
barco em que Jesus estava e foram com ele; e
outros barcos o acompanharam. 4.37
De
repente, começou a soprar um vento muito
forte, e as ondas arrebentavam com tanta força
em cima do barco, que ele já estava ficando
cheio de água. 4.38 Jesus estava dormindo na
parte detrás do barco, com a cabeça numa
almofada. Então os discípulos o acordaram e
disseram: — Mestre! Nós vamos morrer! O
senhor não se importa com isso? 4.39 Então ele
se levantou, falou duro com o vento e disse ao
lago: — Silêncio! Fique quieto! O vento parou, e
tudo ficou calmo. 4.40 Aí ele perguntou: — Por
que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês
ainda não têm fé? 4.41 E os discípulos, cheios
de medo, diziam uns aos outros: — Que homem
é este que manda até no vento e nas ondas?!

B - O PROBLEMA DAS TEMPESTADES
4.38 Jesus estava dormindo na parte detrás do
barco, com a cabeça numa almofada. Então os
discípulos o acordaram e disseram: — Mestre!
Nós vamos morrer! O senhor não se importa
com isso?
As tempestades da vida o fazem duvidar
da...
1 - Da BONDADE de Deus
2 - Da GRAÇA de Deus
3 - Da SEGURANÇA de Deus
C - O PROPÓSITO DAS TEMPESTADES
4.40 Aí ele perguntou: — Por que é que vocês
são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm
fé 4.41 E os discípulos, cheios de medo, diziam
uns aos outros: — Que homem é este que
manda até no vento e nas ondas?!

A . O PODER DAS TEMPESTADES
As tempestades em sua vida revelam...
4.37 De repente, começou a soprar um vento
muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta
força em cima do barco, que ele já estava
ficando cheio de água.

1 - O PROPORÇÃO de sua fé
2 - A grandeza do PODER de Jesus

1 - São RÁPIDAS

3 – A certeza das PROMESSAS de Jesus

2 - São GRAVES

4 - A realidade da PAZ de Jesus

3 - São de diversas FONTES

5 – A maravilhosa PESSOA de Jesus
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