
	

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 6 

• Orar é a mais poderosa arma do cristão. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram em ambiente 
de oração. 

• Orar é falar com Deus. É abrir o coração diante daquele que conhece o coração. Deus não se importa 
com a beleza das palavras, mas sim com a sinceridade do coração.  

• Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito 
não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17 

• Muitos agasalham no coração a incerteza quanto ao fato de que Deus responde a oração. Pessoas 
que estão orando por muitos anos para que uma situação seja resolvida, e a demora pode instaurar 
a insegurança e dúvida quanto a resposta de Deus e a eficácia da oração. 

• Muitos têm orado por muito tempo, por muitos motivos, mas parece que o céu silenciou. Às vezes 
parece que o céu se tornou de chumbo.  

• O tempo entre o pedido e a resposta, é de angústia e ansiedade. 
• É esta a expressão da experiência de Davi no Salmo 6. Este é um Salmo chamado Penitencial, ou 

seja, Salmo de súplica e ao mesmo tempo de confissão.  
• O contexto histórico sugerido é o mesmo do Salmo 3, tempo em que Absalão perseguia seu pai Davi, 

conforme II Samuel 15. (sugestão de ler o capítulo todo para melhor compreensão).  
• Davi estava vivendo um momento de intensão tribulação, e como consequência, brotaram os 

mesmos sentimentos que muitos de nós temos em situações semelhantes: 
• Os sentimentos que dominavam o coração de Davi são os mesmos que muitas vezes dominam o 

nosso próprio coração: 
• 1. Davi se sentia como sendo castigado por Deus. V.1 
• Viver impõe a qualquer um a possibilidade de passar por qualquer problema. Doença, desemprego, 

acidente e até a morte são realidades que acometem a todas as pessoas, sem que isto represente 
castigo de Deus. Muitas vezes a tribulação pode ser correção de Deus, mas nem sempre. Davi se 
sentia como castigado e afligido por Deus, e isto o levou a orar. 
 

• 2. Davi se sentia fraco. V.2 
• Não apenas a fraqueza física, mas muito mais a fraqueza emocional e espiritual. 
• As lutas da vida podem nos enfraquecer em todos os sentidos. Há pessoas que chegam a sentir no 

corpo as dores da alma. 
 

• 3. Davi se sentia ansioso. 
• Este é um dos sentidos da palavra “agonia”. 

Será que realmente nós acreditamos que Deus 
responde as orações? 
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• A ansiedade gera agonia. A agonia resultante da pressa em ver o resultado. 
• A ansiedade é chamada de emoção oficial da nossa era. 
• Enquanto a depressão está associada ao passado mal resolvido, a ansiedade está ligada ao futuro 

a ser resolvido. 
 

• 4. Davi se sentia desanimado de orar. 6 
• Estou cansado do meu gemido. Cansado do meu choro. 
• Seu sentimento não é de perda da fé, mas sim perda do ânimo. Este sentimento ocorre quando 

imaginamos que a resposta está demorando. 
• 5. Davi estava magoado. 7 
• Davi estava sendo perseguido por seu próprio filho. Nada magoa mais do que alguém próximo que 

nos feriu.  
• Mágoa é a frustração de um relacionamento. Há muitos que estão magoados e ressentidos por terem 

sido traídos por pessoas próximas. 
 

• O que fazer quando ficamos abatidos e desanimados da oração? 
• A resposta nos vem dos lábios de Davi. 
1. Davi teve a segurança de que o Senhor ouviu a sua oração. 9. 
• Devemos orar até obtermos a confirmação dentro do coração, de que a nossa súplica foi ouvida. O 

Espirito Santo é capaz de gerar esta confiança dentro de nós. 
 

2. Davi teve a segurança de que o Senhor aceitou a sua oração. 9 
• A confiança de que o Senhor aceitou a oração, gera a certeza de que Ele responderá no tempo 

certo e da maneira certa. 

Conclusão. 

1. Você já se sentiu como Davi? 
2. Alguns dos sentimentos de Davi já brotaram dentro do seu coração? 
3. Você está  disposto a fazer o que Davi fez para enfrentar seus conflitos? 

	

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os 
visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e 
necessários. 

	


