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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 27 

 

Uma leitura cuidadosa do salmo revelará um contraste entre a primeira metade (versos 1-6) e a segunda metade 

(versos 7-14). Os primeiros seis versículos ressoam com louvor; é um cântico de confiança, declarando certeza de 

vitória. Já os últimos oito versículos se expressam na forma de clamor, estão carregados de necessidades; na 

verdade, até parecem uma lista de pedidos do supermercado. Tais sentimentos antagônicos estão frequentemente 

lutando dentro do mesmo coração. Ou será que você nunca se viu ora confiante, ora ansioso; ora com fé, ora 

tomado pela dúvida… tudo isso junto e misturado, separados apenas por intervalos imperceptíveis de tempo? Aliás, 

isso é parte do que significa ser um fraco ser humano. Sendo essa a realidade de Davi, esse texto deve servir de 

conforto para nós, pois se o homem segundo o coração de Deus passou por tudo isso, quem somos nós para não 

passarmos pelo mesmo vale de temor e fé, dúvida e certeza, louvor e clamor? Podemos todos aprender com Davi 

acerca da vitória sobre o medo. 

 

1. A CONFIANÇA de quem consegue vitória sobre o medo (versos 1-3). Os três primeiros versículos do Salmo 

27 expressam a confiança de Davi em Deus com base em suas experiências passadas. Davi declara que Deus tem 

sido três coisas para ele: LUZ (Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias, escuras ou tenebrosas das 

piores batalhas da vida, não há o que se temer, pois Deus é a luz que dissipa as trevas); SALVAÇÃO (Isso tem a ver 

com libertação ou resgate. Deus não se limita a resgatar seu povo, ele mesmo é o seu salvamento, a sua salvação); 

FORTALEZA (Deus não só o protege, mas o próprio Deus é proteção; ele não só fortalece, mas é força). 

 

2. O DESEJO de quem consegue vitória sobre o medo (versos 4-6). A confiança de Davi está enraizada na 

presença de Deus. Aqueles que confiam em Deus amam a Deus e desejam estar com ele. O maior desejo de Davi 

era contemplar a Deus e meditar em Deus. Alienado? Absolutamente, não! Afinal, aonde olhar na hora do medo? 

Com o que ocupar a mente? Pedro, olhando para as ondas, quase afundou; olhando para Jesus, manteve-se 

inabalável e prosseguiu. Aonde olhamos na hora do medo? Davi olhou para o Senhor. O desejo dele era o Senhor, 

em quem ele achou abrigo, esconderijo e segurança. 

 

3. A ORAÇÃO de quem consegue vitória sobre o medo (versos 7-12). O verso 7 marca o início da segunda 

metade do salmo; o que se vê é o clamor de Davi. Davi sabe que só vencerá o medo lutando com fé em oração. 

 

4. A POSTURA de quem consegue vitória sobre o medo (versos 13-14). Davi, concluindo o salmo, retorna à 

confiança calma e serena que teve no início do poema. Ele espera com paciência. Sua paciência é fruto da fé em 

quem Deus é. Não apenas espere; “espere… e seja valente”! Tenha coragem; fique firme e espere. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa alcançar vitória sobre o medo. 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. 


