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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já se sentiu completamente impotente diante de uma situação 

adversa que você enfrentou? 2) Como você reagiu diante dela? 

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – 1º Samuel 30.1-20 

 

Este capítulo relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, antes de tornar-se rei de Israel. Ao voltarem de uma 

batalha na qual não puderam lutar, Davi e seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar: os 

amalequitas tinham atacado a cidade, incendiado tudo, levando como prisioneiros todos os que ali estavam; mulheres, 

crianças e escravos. Para piorar a situação, eles culparam Davi, pois ele era o líder! E agora? O que fazer diante dessa 

situação? O que fazer diante de uma situação que nos rouba as forças? O que fazer diante de uma situação que 

aparentemente não se vê saída? 

 

1. Você encontra forças para continuar DERRAMANDO SUAS LÁGRIMAS DIANTE DE DEUS (v. 4) – Parece que Davi 

chorou por três razões: chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário da destruição; chorou por ter sido acusado pelos 

seus próprios companheiros; chorou por se sentir só no meio da tragédia. Há coisas nesta vida que são tolas para se 

chorar, mas há coisas que de fato são dignas das nossas lágrimas. Se você está passando por um momento difícil, não 

oculte suas lágrimas, não disfarce sua dor como se nada estivesse acontecendo, simplesmente chore. Derrame suas 

lágrimas. 

 

2. Você encontra forças para continuar RENOVANDO SEU ÂNIMO EM DEUS (v. 6) – Davi estava no fundo do poço, pois 

perdera a família, perdera seus bens, e, aqueles que antes o defendiam agora estavam contra ele. Era o fim da linha, que 

esperança poderia haver em seu coração? Deus se mostrava digno de sua confiança? Mas ao invés de Davi culpar Deus 

pelo seu momento, a Bíblia nos diz que “Davi, porém fortaleceu-se no Senhor” ou conforme outra versão “Davi 

reanimou-se no Senhor”, ou seja, ele buscou forças em Deus.  

 

3. Você encontra forças para continuar BUSCANDO A DIREÇÃO DE DEUS (v. 8) – Ele parou para buscar a direção do 

Senhor acerca da sua própria catástrofe. Neste momento Deus lhe deu uma resposta positiva e animadora, eles deveriam 

ir, pois certamente alcançaria os inimigos e libertaria os prisioneiros. Pode parecer complicado, mas o que Davi fez foi 

simplesmente parar no meio do caos para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre o assunto, e isto pode ser feito por 

nós quando as coisas não vão bem. Ainda que as coisas não estejam indo bem para você, pare para ouvir o conselho de 

Deus. 

 

4. Você encontra forças para continuar LUTANDO PARA MUDAR O CENÁRIO (v. 17-19) – Deus disse que a vitória era 

certa, mas eram eles quem batalhariam (Persiga-os; é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros 

(v.8). Ninguém reverte o caos de braços cruzados. Ninguém realiza mudanças efetivas sem a condição de partir para a 

batalha (Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até à tarde...) - (v.17). Pelo que é que você precisa batalhar 

hoje? Qual é o cenário da sua vida que precisa mudar? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa encontrar forças para continuar. Fale de Jesus para ela e seja um 

canal usado por Deus para essa restauração. 

 

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

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: O DINHEIRO DA FESTA DA ROÇA PRECISA CHEGAR ÀS MÃOS DO PR. ACYR 

JÚNIOR O MAIS URGENTE POSSÍVEL (ATÉ O DIA 31/07/2015) 


