
 

 

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 40 

Propósito: Analisar o Salmo 40 e Compreender que há coisas que só Deus pode fazer por nós. 

Compreender que quando colocamos nossa expectativa em Deus, não nos 

decepcionamos, porque há coisas eu só Deus pode fazer. 

 

• O salmo é de Davi. 

• Davi era rei. Davi era rico. Davi era famoso. Davi era poderoso. 

• Davi ficou conhecido como o valente que venceu o gigante Golias. 

• Ele podia muito, mas não podia tudo. 

• Há pessoas que pensam que podem tudo. Perdem a noção da sua finitude. Perdem a noção da sua 

limitação. Perdem a noção da sua fragilidade. 

• Pessoas que perdem a capacidade de ver a vida para além de si mesmas. 

• Perdem a perspectiva da eternidade.  

• Pessoas que se equivocam pensando que a vida é o espaço que vai do berço a sepultura. Esta é a vida 

temporal.  

• Pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas. 

• Não sabem que a vida é como um vapor. 

• Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um 
ano, e negociaremos, e teremos lucros.  

• Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que 
aparece por instante e logo se dissipa.  

• Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto 

ou aquilo. Tiago 4:13-15. 

• Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva; seca-se a erva, 
e cai a sua flor; a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a 
palavra que vos foi evangelizada. I Pedro 1:24-25. 

• A ocasião deste salmo foi uma grande libertação concedida a Davi, pela qual ele deseja louvar e 

agradecer a Deus. 

• A ocasião pode ser conjecturada como tendo sido sua restauração ao trono após a breve usurpação de 

Absalão.  

 

• Esperei pacientemente pelo Senhor. Precisamos aprender a esperar no Senhor, mas mais do que 

isso, esperar com paciência. Deus age certo no tempo certo. A agenda de Deus não é a nossa agenda. 

O horário de Deus não é o nosso horário.  
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• O que o texto ensina sobre as coisas que só Deus pode fazer? 

 

1. Só Deus se importa plenamente conosco. 40:1 

• As pessoas que nos amam, se importam conosco, mas, por mais que se dediquem, são limitadas, 

portanto seu cuidado sempre será limitado. Deus, porém, se se importam plenamente conosco. 

• Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17:27. 

 

2. Só Deus ouve o nosso clamor por socorro. 40:1 

• E ouviu meu clamor; ou seja, respondeu - me deu o que eu orei. 

• Mesmos quando o Senhor responde de forma contrária ao nosso desejo, Ele continua sendo Deus. 

 

3. Só Deus tira da lama do pecado. 40:2 

• Tirou-me de um lago horrível - A situação era de Escuridão = cova, prisão, masmorra, sepultura, poço 

profundo. Implica escuridão.  

• O sol pode estar inundando o mundo com seus raios, mas no poço tudo é escuridão da meia-noite. A 

figura utilizada aqui pode ser usada para apresentar um estado de pecado ou um estado de profunda 

tristeza. Ambos os estados são frequentemente representados nas Escrituras por “escuridão”. 

 

4. Só Deus dá segurança. 40:2 

• A ideia é de resgate de um lugar de destruição e miséria. 

• Um lugar lamacento e com barro.  

• Tal "barro" seria frequentemente encontrado no fundo de cisternas abandonadas.  

• E pôs meus pés sobre uma rocha; ou seja, em terra firme, onde eu tinha uma base firme. E estabeleceu 

meus passos; literalmente, e firma meus passos. 

 

5. Só Deus pode dar verdadeira alegria em meio a grande tribulação. 40:3 

• Alegria verdadeira só Deus pode nos dar. Paz verdadeira, só Deus pode nos dar. Segurança verdadeira, 

só Deus pode nos dar. Salvação verdadeira, só Deus pode nos dar, e o faz por meio de Jesus Cristo, 

Seu Filho, que morreu na cruz para que tenhamos vida eterna. João 3:16. 

• O autor de Hebreus cita estas palavras referindo-se a Jesus. Hebreus 10:5-9. 

 

Conclusão  

1. Você já enfrentou alguma situação na qual só Deus trouxe livramento? 

2. Qual a lição que o Salmo traz para você? 

3. Você está disposto a transmitir esta mensagem para outras pessoas? 

 

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! 


