
 

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  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Salmo 57 

• O salmo expressa confiança em meio a grande calamidade. 
• Há muitas e variadas formas de calamidade: 
• 1. Calamidade pessoal – por conta de algo muito ruim que nos acomete. 
• 2. Calamidade regional – por conta de uma tragédia, por exemplo, as chuvas que ceifaram a vida de muitas 

pessoas em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis anos atrás. Em 2011 mais de 10.000 pessoas morreram. 
• 3. Calamidade nacional – é aquela que afeta apenas uma nação. A Indonésia viveu uma calamidade nacional 

em 2004 com a chegada do tsunami. 
 

• 4. Calamidade global – esta que estamos presenciando e da qual estamos participando. 
• Calamidade é algo que altera nossas vidas de forma violenta e sem oferecer saída imediata. 
• A calamidade que Davi se refere, era por conta de estar sendo perseguido por Saul. Davi se escondeu em uma 

caverna.  

1Sm 22:1  Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão; e ouviram-
no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele.  

• Os personagens bíblicos eram tão humanos quanto nós. Os sentimentos que eles tiveram, nós também podemos 
ter. Mas a confiança que eles tiveram, nós também PRECISAMOS TER. 

• O que aprendemos com o texto e a experiência de Davi? 
 

1. Precisamos aprender que a calamidade passa. 57:1 
• Saber que a calamidade vai passar,gera esperança. As coisas vão voltar ao normal. Precisam voltar ao normal. 
• Precisamos ter esperança. Este é um extraordinário remédio contra a depressão. Tenha esperança. 

 
2. Precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo que tudo esteja mal. 1 
• Davi enfrentou a calamidade, e todos nós podemos viver situações calamitosas. Fazem parte da vida. Isto não 

significa que Deus nos abandonou.  
• Jesus deixou claro que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Mas ao mesmo tempo Ele nos deu a garantia 

de que podemos ter bom ânimo. 
 

3. Precisamos aprender a clamar de todo coração. 
• Clamar é mais do que pedir. É pedir com intensidade. 

• IICron. 7:13  Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que 
consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo; 

• II Cron. 7:14  e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a 
minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra. 
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4. Precisamos aprender a desfrutar do amor do Senhor. 57:3 
• O amor de Deus é sem comparação. Não há quem ame como o Senhor.  
• Saber disso, e crer nisso, revigora nossa fé e mantém nosso coração aquecido. 

 
5. Precisamos descansar na misericórdia de Deus. 57:11 

Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão 
misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere (ter compaixão), e cordis (coração). "Ter 
compaixão do coração", significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus 
sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. 

Conclusão: 

Que lições nós podemos aprender com a experiência de Davi? 

 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


