
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Salmo 130 

• Propósito: Compreender que todos nós passamos por situações que nos colocam no fundo do 

poço. Estas situações podem se tornar altamente instrutivas, e nos permitem conhecer Deus de 

uma forma mais íntima. 

 

• Há pessoas que se afastam de Deus por causa da calamidade. 

• Há pessoas que se aproximam mais de Deus por causa da calamidade. 

• Há pessoas que se endurecem por causa da calamidade. 

• Há pessoas que se tornam mais sensíveis no meio da calamidade. 

• Este é o sexto de sete Salmos penitenciais. 6, 32, 38, 51, 102, 143. 

• O clamor de Israel em extrema aflição — aparentemente uma canção do cativeiro.  

• Israel pecou e foi punido; agora reconhece seus pecados e ora por misericórdia e perdão. No final (Sl 

130:7, Sl 130:8) a oração se transforma em esperança confiante. Metricamente, o salmo consiste em 

quatro estrofes, cada uma com dois versos. 

 

• As igrejas tendem hoje a mostrar testemunhos de vitórias espirituais, nunca de fracassos, o que faz as 

pessoas em conflito no banco da igreja se sentirem ainda piores. Philip Yancey 

• Isto gera uma propaganda espiritual que promete mais do que pode dar. 

 

• “Às perguntas que buscam os “porquês” no passado, a Bíblia não oferece respostas 

conclusivas. Mas dá esperança para o futuro de que mesmo o sofrimento pode ser transformado 

para produzir bons frutos”. Philip Yancey. 

• Algumas pessoas precisam ser abaladas por tragédias, enfermidades ou morte, para 

experimentar uma crise existencial de fé. PY 

• O salmista mostra uma compreensão inspiradora de Deus obtida nas profundezas: 

 

1. Nas profundezas podemos nos aproximar de Deus. 130:1 

• Esta é a declaração e o apelo do salmista: ele nunca deixou de orar, mesmo quando levado ao estado 

mais baixo de aflição.  

• A metáfora parece ter sido tirada de um naufrágio; e, nos lábios de um hebreu, a imagem seria de horror 

indescritível. 

• As profundezas costumam silenciar tudo o que engolem, mas não conseguiram fechar a boca desse 

servo do Senhor; pelo contrário, foi no próprio abismo que ele clamou ao Senhor. 

• “As profundezas” são os abismos mais baixos da calamidade. Eles, no entanto, não separaram Israel 

de Deus, mas o trouxeram a Deus. 

• Aquele que ora nas profundezas, aquele que clama das profundezas logo cantará nas alturas. 
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• É verdade que muitas vezes Deus silencia nas profundezas. Com certeza, se as profundezas podem 

nos afastar de Deus, elas também podem construir um relacionamento ainda mais sólido e firme com 

Deus. 

 

2. Nas profundezas conhecemos o Deus perdoador. 130:4 

• A maior expressão da bondade Deus está em enviar Jesus para perdoar o pecador. 

• No Antigo Testamento Deus anuncia seu perdão através da voz dos seus profetas. 

• No Novo Testamento Deus manifesta seu perdão através da encarnação de Jesus. Romanos 5:8. 

• Quais são os pecados que Deus perdoa? TODOS. 

• Por quanto tempo Deus perdoa? PARA SEMPRE. 

• Quando Ele se lembra dos nossos pecados? NUNCA. 

 

3. Nas profundezas conhecemos o Deus misericordioso. 130:7 

• A misericórdia de Deus é mais preciosa do que a vida. 

• Um exemplo é a experiência que Davi teve. Uma ocasião ele pecou em contar o povo, atitude que 

sugere soberba, e logo Deus enviou o profeta Gade para repreendê-lo. 

• Foi-lhe oferecida três alternativas: 

• 1. Sete anos de fome.  

• 2. Três meses fugindo dos inimigos.  

• 3. Três dias de peste na terra. 

• Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; porém caiamos nas mãos do SENHOR, porque 

muitas são as suas misericórdias; mas nas mãos dos homens não caia eu. II Sam. 24:14. 

• Davi sabia que a misericórdia de Deus é melhor do que a ação do homem. 

• Salmo 130:4  Mas contigo está o perdão, para que sejas temido.  

 

• Pois tu és bondoso e perdoador, SENHOR, rico em graça e misericórdia para com todos os que te 

invocam. Salmo 86:5 

• Misericordioso e piedoso é o SENHOR; piedoso e grande em benignidade. Salmo 103:8. 

• Fez lembradas as suas maravilhas; piedoso e Misericordioso é o SENHOR. Salmo 111:4 

• Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, Misericordioso e justo. Salmo 112:4 

 

4. Nas profundezas conhecemos o Deus redentor. 130:7 

• Redimir – “Para fora”. Puxar para fora, retirar de um perigo. 

• Pouco importa onde estamos se podemos orar; mas a oração nunca é mais real e aceitável do que 

quando surge dos piores lugares. Lugares profundos geram devoção profunda.  

• Profundezas de seriedade são agitadas por profundezas de tribulação.  

• Quanto mais angustiados estamos, mais excelente é a fé que confia bravamente no Senhor e, portanto, 

apela a ele, e somente a ele.  

• Das profundezas o salmista experimentou o Deus redentor, isto é, o Deus que o tirou do abismo. 

• Ninguém sai de uma experiência como esta, sem uma forte e nova compreensão de quem é Deus. 

• O Deus que se conhece nas profundezas. 

Conclusão: 

1. Você entende que as profundezas provocam mudanças nas nossas vidas? 

2. Qual realidade vivida pelo Salmista mais lhe toca o coração? 

3. Você já passou por alguma situação de “profundezas”? 

4. Como esta situação lhe afetou? 

 



 

 


