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Resumo: Em nossa vida, passamos por diversos momentos de deserto, questionamentos com Deus que
parecem não ter fim. O salmo 13 nos apresenta um desses momentos vividos por Davi e como ele
termina tal período louvando a Deus e compreendendo Sua soberania.
Avisos: Maio - Escola Bíblica Dominical; 3-4/05 - Acampadentro do Conde criança; 5/05 - Feijão Gordo;
17-19/05 - Retiro de homens; 17/19 - Acampadentro do Upteens
Quebra-gelo
Você consegue lembrar de questionamentos seus do passado que foram tratados e hoje você
consegue olhar com gratidão para aquele momento?

Adoração
O salmo 9 é um salmo de gratidão escrito também por Davi e, em contraponto com o salmo 13 que
evidencia seus questionamentos, o salmista deixa claro suas convicções sobre quem Deus é e sobre o
que Ele fez em sua vida. Invista um tempo agora louvando a Deus e reconhecendo o que Ele fez por
nós, pois a gratidão nos ajuda a ter uma perspectiva diferente das circunstâncias.

Aplicação
O salmo 13 nos apresenta três estágios de um coração enfrentando o sofrimento: o
questionamento, a súplica e a convicção. Assim vamos juntos analisar cada um desses
pontos.
1. Questionamento - v.1-2 - Davi inicia a oração apresentando todas suas dúvidas diante de
Deus e mostrando como se sentia solitário nesse momento. Pensando nisso, quais são
suas perguntas para Deus? Você tem levado a Ele todos seus questionamentos?
1. Súplica - v.3-4 - Davi então ora preventivamente, clamando a Deus pelo que poderia
acontecer e pedindo que tivesse esperança novamente em tal situação. Assim,
precisamos lembrar que Deus se compadece de nós ao saber de cada um dos
nossos sofrimentos e está cuidando de tudo mesmo em silêncio. Você crê que Deus
conhece seu sofrimento? Você confia que é Ele quem direcionará o melhor
para seu futuro?
2. Convicção -v.5-6 - Davi então dá um salto de fé ao sair dos questionamentos para as suas
convicções sobre quem Deus é e o que Ele faz. Assim, a paz de Deus invade seu ser
e lhe permite voltar a cantar mais uma vez louvores ao Senhor. Pensando nisso,
você tem enfrentado o sofrimento atual pelo que sabe da palavra de Deus ou
apenas pelos seus sentimentos?

Visão
Escrevam os pedidos de oração do grupo e orem juntos por cada um que está sofrendo. Da
mesma forma, orem pelos que ainda não conhecem a palavra de Deus, pois se nossos
sofrimentos tem durado a vida, talvez o de outros dure a eternidade. Que possamos ser luz em
meio a um mundo escuro.

