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A voz de Deus 
na Tempestade
Quebra-gelo (5 min)
O que você sente quando pensa na voz de Deus?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 29.1-11

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 O imenso poder de Deus é retratado neste salmo. Davi ouve 
ecos das manifestações e fúria do Senhor sobre o mar (vv.2,3), que 
chegarão às matas e desertos (vv.4-8). A voz do Senhor é tremenda, e 
seus efeitos são percebidos por todos. 
 A voz do Senhor na tempestade inspira louvor e adoração 
(vv.1,2). Todos, céu e terra, anjos e homens, devem adorá-lo por sua 
santidade(v.2). É digno de adoração o nosso Deus em razão da força e 
paz que proporciona a seu povo (v.9). Em meio à tempestade, adore: 
por ocasião do dilúvio, tribute ao Senhor glória e força.
 Nos versos 3 e 9 do salmo, temos as mudanças operadas pela voz 
do Senhor. Não há cenário que ele não possa mudar: o mar, a fl oresta, 
o deserto e os animais, tudo se transforma. Na mesma medida, 
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o pecador é transformado, o afl ito é consolado, o triste rompe em 
alegria quando ouve a voz do alto.
 Deixe-se seduzir pela voz do Criador, ouça com atenção sua 
poderosa Palavra e não receie as transformações que ele vai operar. 
Deus é bom, sabe do que precisamos. Ele “preside ao dilúvio” (v.7). 
Diante das tempestades, não tema; o Senhor vai passar e conduzirá 
todas as coisas consoante sua soberana vontade. Por esta razão, creia 
e esteja com os ouvidos atentos à sua voz.

Refl exão
1. A voz do Senhor é poderosa(v9). De que maneira você pode ouvir a 

poderosa voz de Deus?
2. Nas tormentas da vida, a que voz você tem dado ouvidos: à voz do 

Senhor ou à voz do medo? 
3. O autor da meditação diz que não há cenário que Deus não possa 

mudar. Quais mudanças a voz do Senhor pode realizar em sua vida 
hoje?

Tempo de Orar (10 min)
Compartilhar as necessidades de oração e interceder para que haja 
um verdadeiro desejo por obedecer à voz de Deus.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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