
 

 

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 103 

• Propósito: Mostrar que todos nós temos muitos mais motivos para agradecer do que para pedir. Mas 

há alguns motivos que se destacam por sua importância, e é isto que o Salmo nos apresenta.  

• Este é um Salmo de gratidão. Nele não encontramos queixas, lamentos, súplicas por livramento, mas 

sim o clamor de um coração profundamente grato ao Senhor por tudo que Ele fez. 

• "Existem três cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem deixam 
uma ferida profunda." (Lutero) 

• Gratidão: provada por estudos de Harvard que gratidão faz bem para o cérebro. 
 

• O mecanismo de esquecimento e lembrança funciona de forma inversa ao que desejamos. Nós 

esquecemos o que deveríamos lembrar, e nos lembramos o que deveríamos esquecer. 

• É este mecanismo perverso que nos mantém presos às memórias negativas do passado. Tornamo-nos 

escravos de pensamentos e sentimentos ruins.  

• Lembramo-nos das coisas ruins, trágicas, tristes, e nos esquecemos das coisas boas, alegres, 

abençoadas. 

• Salmo 103:2  Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nem um só de seus 

benefícios.  

• O Salmo Deve ter sido composto em uma época em que a alma de Davi estava cheia de 

lembranças preciosas e gratas dos benefícios divinos, e com forte e terna confiança em Deus. 

• Davi nos desafia a lembrar das coisas que só o Senhor pode fazer por nós e em nós. 

• Benefício – um bem outorgado sem merecimento. Uma dádiva. Uma benção. Um favor. 

• Jeremias disse: “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de 

Jeremias”.  3:21. 

• O que jamais devemos esquecer? 

 

1. Devemos sempre nos lembrar, e jamais nos esquecer de que o Senhor é perdoador. 103:1 

• Iniquidade: perversidade, isto é, mau (moral), culpa dano, punição, pecado. 

• Somente Deus conhece nosso coração, e sabe bem da nossa condição de pecadores. 

• Davi sabia muito bem o dano provocado pelo pecado, bem como conhecia também os benefícios 

do perdão. 

• Davi tinha evidencias claras na sua própria vida, do perdão de Deus. 

• Seu pecado  de adultério lhe trouxe consequências terríveis. Davi experimentou o benefício do perdão. 

Salmo 51. 

• É observável que esta é a primeira coisa em vista do salmista - o primeiro dos “benefícios” que ele 

recebeu de Deus, ou a primeira coisa em importância entre seus atos ou procedimentos, que exigia 

louvor. Considerado corretamente, esta é a primeira coisa que exige elogios. 

Procure se lembrar sempre daquilo que você jamais 

deve se esquecer 

Pr Celso Martinez 
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http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


• Que Deus é um Deus misericordioso - que ele declarou sua vontade de perdoar pecados - que ele 

planejou e revelou uma maneira pela qual isso pode ser feito, e que ele realmente fez isso em nosso 

próprio caso, é a questão mais importante pelo que devemos elogiá-lo. 

 

2. Devemos sempre nos lembrar, e jamais nos esquecer de que o Senhor sara as nossas 

enfermidades. 

• A palavra aqui é aplicável a todas as formas de doença; ou neste lugar pode se referir a algumas 

doenças particulares com as quais Davi foi afligido. Temos várias alusões nos Salmos em  épocas em 

que os autores dos salmos sofriam de doenças. Assim é nos Salmos de David. Compare Salmo 6:2, 

Salmo 38:7, Salmo 41:8. 

• O pensamento aqui é que é uma base adequada para louvar a Deus o fato de ele ter o poder para 

curar quaisquer doenças. Embora nem sempre Ele queira curar todas as doenças. II Cor. 12:6-10 

• “Todos os exemplos de restauração da saúde são ilustrações disso, pois qualquer que seja a habilidade 

dos médicos, ou a sábia adaptação dos meios, a virtude curativa vem somente de Deus” . Alberta 

Barnes Commentary. 

 

3. Devemos sempre nos lembrar, e jamais nos esquecer de que o Senhor é Salvador. 103:4 

• A mensagem de salvação para o pecador está presente no Antigo Testamento, e este Salmo a destaca. 

• Isaias 9:6  “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; 

e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”;  

• A salvação no Antigo Testamento estava sustentada pela fé no Messias que viria. 

• No Novo Testamento está sustentada no Messias que já veio.  

“Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão; homem este justo e piedoso que esperava a 
consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não 
passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor”.  

“Movido pelo Espírito, foi ao templo; e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele 
o que a Lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:  Agora, Senhor, podes 
despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque os meus olhos já viram a tua salvação, a 
qual preparaste diante de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de 
Israel”. Lucas 2:25- 

 

Conclusão: 

1 Você reconhece que o Senhor lhe tem abençoado? 

2 Qual das bênçãos apresentadas no texto mais lhe toca? 

3 Há o desafio de extrair outras dádivas que o texto apresenta. Medite sobre ele. 

 

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! 


	 Gratidão: provada por estudos de Harvard que gratidão faz bem para o cérebro.

