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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 28 

 

Chamamos de confiança sustentável a capacidade de alguém manter fé, esperança e amor por longos períodos de 

adversidade. É o que Davi nos apresenta no salmo de hoje. O que podemos aprender sobre confiança sustentável a 

partir deste salmo escrito por Davi? 

 

1. Confiança sustentável é exercida em ORAÇÃO (versos 1-2). Davi prefere a morte ao silêncio de Deus, por isso 

ele clama (v. 1) e suplica (v. 2). Davi é humilde; sua súplica é por misericórdia e por socorro. Seu argumento é de 

quem reconhece que sem Deus ele não passa de um cão morto, não vale a pena viver. Mas, também, ele se 

fundamenta no sangue da aliança; seu clamor com as mãos levantadas para o santuário demonstra o entendimento 

de Davi sobre a sua pecaminosidade e a necessidade de derramamento de sangue para o seu perdão (Hebreus 

9.22). Confiança sustentável é exercida em oração; quando o cristão reconhece seu estado de miséria, sua 

necessidade de socorro, sua condição de pecador e, em nome de Jesus Cristo — pelos méritos do Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo, então ele ora, clama e suplica pela misericórdia e o socorro do Pai. 

 

2. Confiança sustentável está fundamentada na JUSTIÇA (versos 3-5). Davi sabe que o Senhor consegue 

discernir o engano, a maldade do coração (onde ninguém consegue ver), o tamanho da perversidade, a ingratidão, 

a altivez, enfim, a pecaminosidade dos ímpios. Por que é importante saber dessas coisas? Quando estamos 

buscando viver piedosamente, orando, lendo a Bíblia, agindo certinho… e vemos ímpios prosperarem, enquanto 

nós parecemos nos afundar ainda mais nas dificuldades, a nossa tentação é desconfiar da bondade e da justiça de 

Deus. A confiança sustentável de Davi, porém, estava fundamentada na justiça de Deus. Ele sabia da gravidade dos 

atos dos ímpios e entendia que a pena decretada por Deus é sempre na mesma proporção do pecado cometido 

(Romanos 12.17-21). 

 

3. Confiança sustentável é expressada em ADORAÇÃO (verso 6). A certeza da justa sentença de Deus, o que o 

futuro guardava para os malfeitores é tão forte nas palavras de Davi que ele imediatamente passa a render ações 

de graças pelo que Deus fez ou fará por ele. A alegria é fruto da ação de um Deus que ouve e atende o seu povo. A 

voz de Deus fortalece e protege seus filhos. Ele ajuda e isso torna feliz o coração das pessoas; de tão alegre, elas 

não se contêm; elas completam a sua alegria expressando-se com ações de graças a cânticos de louvor. Eis, 

portanto, a razão para o crente cantar. 

 

4. Confiança sustentável é proclamada em FÉ (versos 8-9). Davi conclui este salmo como um rei que pede pelo 

povo, mas que também proclama com fé, esperança e amor ao seu povo. A confiança de Davi arrancou do coração 

dele o medo — o medo de perecer nas mãos de seus inimigos. O resultado é um homem confiante e Deus, cheio 

de fé, carregado de esperança e encharcado de amor para destilar na vida dos outros. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa experimentar uma confiança sustentável. 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. 


