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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder! 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico Base: Salmo 25 

 

O Salmo 25 nos ensina o que significa esperar por Deus e nele confiar. Ele ensina como nós podemos estabelecer 

nossa confiança em Deus. Então, como Davi esperava por Deus?  De que maneira ele depositava a sua confiança no 

Senhor? De que forma a esperança em Deus não decepciona? 

 

1. Espere em OBEDIÊNCIA (versos 4-5). Davi começa com a obediência, pedindo a Deus para ensiná-lo. Não 

podemos fingir que estamos esperando em Deus se não quisermos fazer o que ele diz. Jesus diz mais ou menos a 

mesma coisa. Se dissermos que confiamos em Deus, mas não o obedecemos, não praticamos a sua palavra e 

perderemos tudo (Lucas 6.46-49). Deus tem que nos mostrar como obedecê-lo — note os verbos que Davi usa 

nos versos 4 e 5. Por que precisamos que Deus nos ensine a obedecer? Não podemos simplesmente deixar nossa 

consciência ser nosso guia? Não! Não podemos assumir que podemos descobrir como obedecer a Deus por nós 

mesmos sem a sua ajuda. A nossa pequenez, diante da imensidão da mente do Criador e os nossos pecados, face à 

pureza da santidade do nosso Deus, fazem-nos dependentes da direção do Senhor, enquanto o aguardamos agir. 

Veja: o mais importante é aprender mais de Deus e crescer. 

 

2. Espere com ARREPENDIMENTO (versos 6-7). Também esperamos com arrependimento, confessando a Deus 

os nossos pecados. Não basta nos comprometermos a obedecer a Deus. Mesmo que Davi virasse a página de sua 

vida e nunca mais pecasse, ele ainda teria um passado carregado de pecados que continuaria o separando do favor 

de Deus. Deus sabia quem era Davi e o que ele tinha feito. Deus também sabia que ele tropeçaria de novo no 

futuro. Então Davi pede, humildemente, o perdão — ele suplica a Deus que lhe derrame graça sobre graça. Quem 

espera em Deus, espera em obediência (buscando discernir os caminhos do Senhor) e com arrependimento 

(recorrendo à graça perdoado e transformadora do Pai). Tanto que Davi, após confessar e orar, conseguia ainda 

declarar a bondade de Deus. 

 

3. Espere com TEMOR (versos 12-15). Quem coloca sua esperança em Deus, espera por ele com temor. O perdão 

que recebemos e que experimentamos quando colocamos nossa esperança em Deus, leva-nos a temê-lo com 

reverência. O temor reverente a Deus, por sua vez, ensina-nos, dirige-nos, abençoa-nos, consola-nos e livra-nos dos 

malfeitores. Ganha muito quem espera em Deus com temor. 

 

4. Espere em ORAÇÃO (versos 26-21). Finalmente, observe que quem espera em Deus, espera em oração. Davi se 

volta mais uma vez para clamar a Deus com sete petições específicas. Deus ouvirá a oração de Davi, ou o deixará 

em pé no altar? Davi já respondeu a esta pergunta: “Quem confia em ti jamais será envergonhado” (v. 3). Deus ouve 

as orações do seu povo, e ele nos responderá. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa colocar toda a sua esperança em Deus. Não perca tempo: 

apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 25 de 

julho de 2017. 


