
TEMPESTADES SÃO APENAS DETALHES 

Salmos 107: 21-31  

Deus muitas vezes envia ou permite as tempestades para cumprir sua vontade na vida de seus 

filhos. 

Com total e absoluta certeza lhes afirmo que as tempestades virão 

Há diferentes tipos de tempestades mas neste sermão quero comentar sobre duas 

especificamente e espero conseguir passar-lhes a postura que necessitamos ter para passar 

por elas  

Isaias 43 quando passares pelas águas elas não te afogarão 

Não é se a tempestade virá, mas quando ela vier. 

Na Bíblia tempestade é  sinônimo de adversidade. 

Deuteronômios 8 

Deus queria saber onde estava o coração do seu povo. 

Tipos de tempestade 

TEMPESTADE ENVIADA POR SATANÁS 

Marcos 4:35 

Marcos 5 

Se esta tempestade viesse de Deus, Jesus não a repreenderia, pois Jesus não repreenderia 

algo vinda da parte de Deus. 

Satanás envia tempestades para tentar nos impedir quando estamos prestes a realizar algo 

grande para Deus ou receber uma grande benção. 

Tiago 4 – devemos resistir ao Diabo. 

 

TEMPESTADE ENVIADA POR DEUS 

Jonas 1:4  

Quando nos opomos ao plano de Deus para nossas vidas Ele envia a tempestade para que 

retornemos ao seu propósito para nossas vidas. 

Vrs.15quando lançaram Jonas no mar a tempestade sessou. 

Somente quando nos submetemos ao senhorio do Senhor poderemos passar por esta 

tempestade. 

Quando retornamos ao plano de Deus para nossa vida a tempestade para completamente. 

 

 

 



O principal motivo que leva muitas pessoas a não passar pela tempestade com êxito é o medo. 

João 16:33  

O medo é proveniente da incredulidade e causa desobediência a palavra de Deus, e 

desobediência é pecado e pecado leva a morte. 

Exemplos práticos de medos causados por incredulidade:  

1 - Duas pessoas começam a namorar por medo de ficar só ou perder a oportunidade de ter 

alguém especial na vida. 

I Corintios 1-7 onde está a desobediência aí... 

Se o corpo da esposa pertence ao esposo e vice versa, somente quem deve conhece-lo é o 

sujeito em questão. 

Quando namoramos no mínimo a nossa boca será conhecida por alguém que nem sabemos se 

de fato será nosso esposo ou esposa para o resto da vida. 

Namoro não existe na cultura do céu. 

Efésios 3:20 

Malaquias 3:10 -11 

Mas aí bate o medo de ver as contas que ficarão de ser pagas e.... 

Malaquias 3:8-9 

Quem rouba é ladrão, roubar é pecado, pecado é desobediência a Deus e leva a morte eterna. 

Tirar parte do que é de Deus para fazer caridade é roubar 

Tirar parte do que é de Deus para pagar as contas é adorar a mamon com as suas finanças, 

declarando que Deus não é capaz de realizar o milagre. 

 

Não estou aqui para acusar o pecado de ninguém, mas sim para ajuda-los a entender o que 

fazer para enfrentar as tempestades que certamente virão e vence-las para a glória do nome 

de Cristo. 

Isaías 35:8-10 

João 14:6 

Isaias 30:21 

João 14:16 – 17 

Efésios 1:13-14 O Espírito Santo de Deus é a garantida da nossa salvação. 

A intimidade com o Espírito Santo de Deus lança fora o medo.  


