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1. Encontro - Quebra-gelo  
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

REMÉDIO PARA A CURA DO CORAÇÃO TURBADO – João 14.1-3 
1. "Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. 
2. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. 
3. E quando Eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde Eu 

estiver. 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Coração turbado – é um coração quebrado, em pedaços, é um coração agitado, transtornado, um coração 

excessivamente preocupado. Jesus fala que Ele veio para curar os quebrantados de coração. Em Lucas 
4.18 Ele disse:  “O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a 
curar os quebrantados do coração...”  (Versão Almeida Revista e Corrigida). 

 Em sua experiência, o que Jesus estava ensinando no verso acima e, neste tempo, o que mais tem 
turbado o seu coração? 
 
 

2. Um dos remédios para a cura do coração turbado é colocar a sua total confiança em Cristo, apesar das 
circunstâncias. 

 Leiam os dois textos abaixo – Habacuque 3.17,18 e Salmo 46.1-5 – Como você faz para confiar em 
Deus, mesmo diante de coisas difíceis e complicadas acontecendo em sua vida? 
 

o Habacuque 3.17,18 – “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruo na videira; ainda que o 
produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no 
Deus da minha salvação” 

o Salmo 46.1-5 – “Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na 
adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do 
mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há 
um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o Santo Lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela 
está! Não será abalada! Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. ” 
 
 

3. Outro remédio para a cura do coração turbado é ter a certeza da morada no céu. 

 O que essa certeza produz em você? E como você pode ser canal de Deus na vida de outra pessoa 
para que ela também tenha essa mesma certeza? 
 
 

4. Outro remédio para a cura do coração turbado é saber que Jesus sempre estará com você em suas 
batalhas 

 Em Mateus 28 Jesus diz - “E Eu estarem com vocês até o fim dos tempos”. Como essa certeza te ajuda 
no enfrentamento das situações que vêm sobre você? 

 
 

 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 

 


