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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Use sua CRIATIVIDADE... 

 

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): Salmo 34 

 

O Salmo 34 é a celebração de um grande livramento que Davi recebeu de Deus! E por essa experiência com Deus 

diante de uma crise, Davi abre o seu coração e expõe os seus medos, a sua confiança em Deus  e a sua vitória final! 

Nós vamos vencer essa crise, essa pandemia, esse vírus! 

 

O Deus que livra... 

 

1. OUVE o clamor de um AFLITO (verso 6). Nesse tempo de pandemia, o vírus ganhou aliados poderosos, que 

são os políticos corruptos desviando o dinheiro público destinados a cuidar da saúde do povo e a mídia 

interesseira que nos bombardeia de más notícias com o seu lema de que “quanto pior, melhor”. E assim, somos 

amedrontados e nos sentimos inseguros, aflitos, angustiados e tememos pela nossa própria vida. Quem tem se 

sentido assim nessa pandemia? Pois saiba que o seu clamor não deixará de ser ouvido por Deus! Convido você 

para orar e clamar a Deus por livramento, proteção, segurança e suprimento das necessidades. Clamemos, juntos, 

por uma intervenção divina! 

 

2. Está de OLHO nos seus SERVOS (verso 15). Davi talvez pensou que Deus tinha esquecido dele por ele ter saído 

dos limites das terras de Israel e agora ele estava nas terras dos Filisteus, talvez porque ele se deixou levar pelo 

medo do seu inimigo Saul que o perseguia com um poderoso exército e fugiu. Bem, o fato é que Davi relata meio 

que surpreso, dizendo: “Os olhos do Senhor repousam sobre os justos…”. É como se ele dissesse que Deus estava 

vendo tudo e ele não sabia. Muitas vezes pensamos que Deus não está vendo a gente sofrer, que estamos sozinhos 

e largados à nossa própria sorte, mas não estamos mesmo. Deus nunca perdeu o controle e o domínio do mundo! 

 

3. Está PERTO dos HUMILDES (verso 18). Quando Davi resolveu fugir do rei Saul e entrou nas terras dos Filisteus, 

ele estava se sentindo arrasado e a situação piorou quando ele foi apanhado pelos filisteus. Davi sabia que iria 

morrer, pois os filisteus o odiavam por ele ter matado vários guerreiros filisteus. O coração de Davi ao ser levado 

perante o rei filisteu Abimeleque era um coração “shabar”, hebraico, significando quebrantado, destroçado, 

mutilado, esmagado, humilhado. Foi aí que Davi viu a mão do Senhor em seu favor! E ele celebra esse livramento 

dizendo: “Perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado”! Se essa pandemia, esse vírus, tem deixado o 

seu coração esmagado pelo medo, então clame a Deus e você verá o seu livramento! Humilhe-se diante de Deus, 

derrame a sua alma perante o Senhor, clame por Jesus e Ele virá em seu socorro e te salvará! 

 

 Para Reflexão: Você tem clamado a Deus para livrá-lo nesse tempo de pandemia? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Deus tem prazer em ouvir o seu clamor e em livrá-lo no tempo da adversidade. 

 Para Indicação: Livro “SUA VIDA FALA” (Tom Crandall – Editora Chara) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


