
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 20/10/2019 
 

ENFRENTANDO E SUPERANDO AS CRISES 
# Salmos 13 # 

 
INTRODUÇÃO: 

Davi enfrentou vários momentos de crise em sua vida. Mesmo sendo ungido por 
Deus e quando coroado rei de Israel, foi submetido a provas duríssimas, que o 
transformou no homem segundo o coração de Deus.  

• Ser ungido, ser espiritual ou ter vida santa de intimidade com Deus não nos 
exime de momentos de crise ou lutas; 

• Neste salmo, Davi retrata uma profunda crise existencial e de fé, pelo que 
sentia, pelas circunstâncias e pela falta de resposta de Deus em relação a sua 
situação; 

• Vamos aprender com Davi, como podemos lidar com nossas crises! 
 

I. PRECISAMOS VIGIAR NOSSOS SENTIMENTOS E EMOÇÕES, QUANDO ESTAMOS 
ENFRENTANDO LUTAS E PROVAÇÕES (Salmos 13.1-2) 

1. Mesmo sendo rei; ungido e poderoso, o coração de Davi vivia uma 
profunda ansiedade com seu estado presente e expectativa do futuro; 
§ Davi foi ungido por Deus, mas ainda não estava no trono. Ainda não 

fora coroado; 
§ Ele é terrivelmente perseguido por Saul e Deus não age em seu favor. 

Ele está meio perturbado com o comportamento de Deus; 
§ Parece que Deus está alheio, ignorando sua dor e aflição (Salmos 30.7; 

44.24); 
 

2. Viver pela fé é algo tremendo e desafiador. “Crer é viver sem tramar”; é 
não depender das próprias aptidões e experiências, nem criar os seus 
próprios planos (Provérbios 3.5-6). 
§ É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois são 

enganosos (Jeremias 17.9); 
§ Jacó entregou os pontos, desistiu de tudo ao perceber que seu filho 

Simeão ficara como refém no Egito. Ele declarou que tudo conspirava 
contra ele, quando na verdade, Deus estava trabalhando em seu favor 
(Gênesis 42.36); 
§ O que quer dizer “viver pela fé”? Comente! 
§ Como eu tenho agido quando as coisas parecem não estar indo 

bem? Luto com minhas forças ou oro e espero em Deus?  
 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

II. PRECISAMOS ENTENDER QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS, MESMO SENDO DIFÍCEIS, 
SÃO TEMPORÁRIAS (Salmos 13.3-4) 

1. É muito bom ter paz interior, mas também é bom ter paz em nosso redor; 
§ Davi diz: “Atenta em mim”. Ele quer ter certeza de que Deus está 

ciente do que ele está passando; 
§ Ele quer o favor de Deus! 

 

2. Nessas horas difíceis precisamos de encorajamento (Salmos 13.3b). 
 

3. O medo do fracasso pode transformar as circunstâncias difíceis em 
grandes obstáculos da fé (Salmos 13.4). 
§ Caso Davi fracassasse, o nome de Deus seria ridicularizado. Davi tem 

medo de vacilar diante dos propósitos de Deus para sua vida 
§ Tenho tido paz interior e também paz em meu redor? Como é 

isso? Comente! 
§ Onde devo buscar encorajamento nas horas difíceis?  

 
 

III. DIANTE DA CRISE, PRECISAMOS REVELAR UMA ATITUDE DE FÉ   
1. Depois de abrir o seu coração para Deus, Davi decide adorar e confiar. 

(Salmos 13.5)  
§ “No tocante a mim” ... Esta é a transição do medo para a fé. É sair do 

questionamento para a convicção das promessas de Deus; 
§ Povo de Deus não vive de explicações, mas de promessas (Salmos 103.2; 

116.7); 
§ Como ter uma atitude de fé em meio a uma crise? 
§ Quando não havia mais esperança, em que momento percebi 

Deus agindo? Comente! 
§ Como e onde devo fazer para saber quais as promessas de Deus 

para a minha vida?  
 

CONCLUSÃO: 
• PODEMOS VENCER AS NOSSAS CRISES PELA GRAÇA DE DEUS; 

 
“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque 
estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 
potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra 
criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. 
(Romanos 8:37-39) 

 

Pr Sebastião Brito Netto 


