ROTEIRO – Base 26/04/2020
RESISTINDO AO DIA MAU
# SALMOS 52.1-9 #

INTRODUÇÃO:
Quando Davi escreveu este Salmo, estava profundamente irado e triste com os
fatos ocorridos por ordem de Saul. Para se vingar de Davi, Saul havia mandado matar todos
os sacerdotes que o ajudaram na sua fuga (1 Samuel 22.18).
• Davi havia matado o grande Golias se tornando uma referência para os Israelitas, agora,
Davi é um fugitivo pelo fato de se tornar uma ameaça aos interesses de Saul.
• Davi chega a Gate, cujo rei Aquis o admirava, mas também precisou fugir de Gate pois
os seus príncipes o odiavam (1 Samuel 21.10-13);
• Davi se esconde na caverna de Adulão. Ali se unem a Davi homens rejeitados e
maltratados pelo rei Saul (1 Samuel 22.1-2).
o É nesse contexto de perseguição e injustiça, que Davi se compara a uma oliveira
verde na casa de Deus.
I.

PRECISAMOS ENTENDER O VALOR DO CARÁTER NAS HORAS DIFÍCEIS DA VIDA
• Quando o dia mau, os ataques, as injustiças, as mentiras e as perdas chegam,
precisamos ter raízes profundas para permanecermos em pé.
1. Uma oliveira pode sobreviver a séculos (em Portugal existe uma com 2850 anos).
• A oliveira antes de produzir frutos aprofunda suas raízes, garantindo sobrevida
nos dias de seca;
2. Na visão de Davi, Saul e Doegue eram árvores sem raízes, que deixariam de existir após
uma tempestade.
• Homens sem caráter, sem integridade e sem fé passarão pela vida sem deixar
marcas. Não deixarão legados dignos de serem seguidos ou lembrados;
• Podemos citar homens de caráter que deixaram suas marcas na história, como
Lincoln, Martin Luther King, Winston Churchil entre outros.
3. A oliveira representa a fidelidade e a esperança. Características de vidas que andam
com Deus (Salmos 1.1-3).
• Uma oliveira pode produzir até 80 litros de azeite por ano;
• O processo de transformação da azeitona em azeite exige esmagamento, esse é
o verdadeiro quebrantamento.
§ Quais atributos precisam compor o caráter do povo de Deus para
enfrentar os dias de tribulação??
§ Qual o valor da integridade dos homens e mulheres de Deus quando são
provados??
§ O que são as raízes profundas que nos manterão em pé em dias de
tempestade?
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II.

PRECISAMOS ENTENDER QUE A VITÓRIA SOBRE O DIA MAU, EXIGE UM CORAÇÃO
TOTALMENTE RENDIDO NO ALTAR DE ADORAÇÃO
1. O primeiro azeite extraído no esmagamento da azeitona era usado no templo, na
unção e na adoração.
• Somente um coração quebrantado estará disposto a oferecer o melhor de sua
vida para Deus. “O melhor azeite”
2. Um verdadeiro adorador resplandecerá a luz de Deus em seus atos e palavras (Mateus
5.16).
3. O segundo azeite era usado para alimentação.
• Esse azeite pode ser visto na vida de Jesus (João 6.35; Marcos 6.37).
§ O que precisa estar em nosso coração para oferecermos uma adoração
agradável ao Senhor mesmo em dias difíceis??
§ Como é possível olhar para a necessidade do outro e nos doarmos quando
a crise bate à nossa porta?!

III. PRECISAMOS ENTENDER QUE A VITÓRIA SOBRE O DIA MAU, EXIGE CORAÇÕES CHEIOS DO
ESPÍRITO SANTO (Atos 1.8)
1. Nos dias de Saul, Davi era visto como um menino, despreparado e indigno para ser rei.
Mas Davi, tal qual a oliveira, fincou suas raízes nas profundezas de Deus produzindo o
melhor azeite.
2. O terceiro azeite extraído da azeitona, era usado para iluminação. Mantinha as
lâmpadas de Deus, o candelabro, acesos no tabernáculo.
3. A vida cheia do espírito Santo é mantida por corações que amam a santificação. Esse
é o quarto azeite, era usado para fazer sabão, isto é, na purificação (Josué 3.5; Hebreus
12.14).
§ O Espírito Santo foi apresentado por Jesus como o Consolador. Conte um
testemunho sobre como o Espírito Santo agiu em sua vida em um tempo
de crise.
§ Como Deus usou tempos difíceis para gerar purificação e santificação em
sua vida? Valeu a pena enfrentar a dor?

CONCLUSÃO:
- VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA ENFRENTAR O DIA MAU?
1. Faça como Davi. Quebrante-se, humilhe-se e entre na caverna de Adulão, e saia
somente quando sua vida estiver totalmente transformada por Jesus;
2. Entregue-se por inteiro, seja um adorador fiel;
3. Renda-se e confesse a Jesus como seu Senhor, e não somente como seu Salvador.
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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).

