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Quebra-gelo (5 min)
Alguém pode compartilhar alguma situação em que se sentiu 
perseguido na sua vida?

Conversando com Deus (5 min)
 Agradecendo por que Ele é um Deus libertador

Tempo de Cantar (5 min)
Sugestões: Rompendo em Fé; Sobre as Águas.

Leitura Bíblica
Salmos 142

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O Salmo 142 foi escrito por Davi quando fugia da perseguição 
de Saul, seu sogro. Neste salmo de lamentação, o salmista derrama o 
seu coração diante de Deus em oração. Saul, com medo de perder o 
trono para Davi, seu genro, faz de tudo para matá-lo, de modo que 
não havia lugar no território de Israel que Saul não buscasse Davi para 
cumprir com esse objetivo.
 Como diria o Pr. Hernandes Dias Lopes: “O fi lho de Jessé 
está acuado, deprimido, desamparado, na mais insalubre prisão, a 
masmorra da alma, e é dessa caverna escura e solitária que ele ergue 
sua alma e clama, é desse cenário cinzento de solidão que Davi retrata 
os riscos que corre e a necessidade urgente da intervenção divina.”
 Apesar de todo sofrimento causado por Saul, o salmista 
não expressa nenhum clamor por vingança. Davi recorre a Deus 
reconhecendo sua fraqueza e limitação, derramando diante dEle toda
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a sua angústia e inquietação. Clama por misericórdia, clama por 
libertação, pois sabe que só no Senhor encontrará solução para os 
seus problemas.
 Esse salmo nos mostra que mesmo em meio ao estresse, Davi 
tem uma sólida confi ança no Senhor e reconhece que Ele conhece 
todas as circunstâncias em que seu servo se encontra. Afi rmar 
confi ança em Deus do topo da montanha é fácil. Confi ar em Deus de 
fato, quando se está no fundo de uma caverna, expressa a verdadeira 
fé. Que possamos aprender a confi ar no Senhor em dias difíceis.

Refl exão
1. Qual tem sido o seu sentimento em relação àqueles que 

supostamente o tem perseguido? Você busca vingança ou busca 
ao Senhor?

2. “O fi lho de Jessé está acuado, deprimido, desamparado, na mais 
insalubre prisão, a masmorra da alma”. Que situações podem nos 
quebrar fi sicamente, emocionalmente ou espiritualmente e levar 
nossa alma para uma caverna?

3. Como Deus pode libertar alguém de tal situação?
4. O que você pode fazer por aqueles a sua volta que estão com suas 

almas em cavernas?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhe seus motivos de oração e peça a Deus que 
renove nossas forças e nossa confi ança nEle.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Há alguém do seu convívio que está como em uma caverna? 
Deprimido, acuado e precisando da intervenção divina? Pense junto 
com o grupo de que maneira prática você pode ser instrumento de 
Deus, nessa semana, na vida dessa pessoa.Deus, nessa semana, na vida dessa pessoa.
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 Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página Nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.


