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SÉRIE DE LIÇÕES PARA A CÉLULA
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o povo mais feliz da terra

LIÇÃO 4

INTRODUÇÃO:

Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, por problemas, situações desagradáveis e coisas que tiram a nossa 
paz. Essas situações nos levam a buscar uma solução, um socorro que possa nos trazer alívio, paz e vitória. As pessoas 
costumam procurar em diversos lugares esse socorro. Buscam por pessoas ou coisas que possam socorrê-las, mas quase 
sempre não o encontram, pois o socorro verdadeiro não existe onde estão procurando. Desamparadas e sozinhas nestes 
momentos de crise, muitos se desesperam e acabam considerando-se muito infelizes. 

Por outro lado, existe um povo que conhece a Deus, que está sempre presente e que prometeu nunca os abandonar. O 
socorro eficaz está em Deus. Por isso mesmo, o povo de Deus desfruta de paz e segurança, porque tem sempre Deus 
ao seu lado. O povo de Deus é feliz porque pode confiar Nele sem hesitação. 

DESENVOLVIMENTO:

Leitura Bíblica: 

Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: “Nunca 
o deixarei, nunca o abandonarei”. Podemos, pois, dizer com confiança: “O Senhor é o meu ajudador, não temerei. 
O que me podem fazer os homens?” (Hebreus 13.5-6)

Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia! (Salmo 84.12)

O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam” (Naum 1.7)

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. (Mateus 28.20)

Pergunte ao grupo: (1) Alguém pode dar um exemplo de um momento difícil em que foi tomado por medo e 
preocupação? Como você se sentiu naquela hora? (2) E alguém pode testemunhar de um destes momentos em que a 
presença de Deus foi sentida? Fez diferença?

A Bíblia nos dá inúmeros argumentos e motivos pelos quais podemos confiar em Deus, e assim experimentar conforto, 
paz e segurança, mesmo em momentos bem complicados. Deus é digno de inteira confiança, e talvez nenhum texto 
expresse isso de maneira tão clara como o Salmo 121. 

Leitura Bíblica: 

Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que 
fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não 
dormirá; ele está sempre alerta! O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia 
o sol não o ferirá, nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá 
a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. (Salmo 121.1-8)

1 – O meu socorro está em Deus. O salmista, que certamente passava por alguma situação difícil, busca o socorro em 
Deus. “Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro?” (Sl 121. 1). Os “montes” citados 
nesse texto era o local onde ficava o templo que, naquela época, representava àquele povo a presença viva de Deus no 
meio deles. O salmista buscava encontrar a presença de Deus, pois sabia que o seu socorro estava em Deus.

porque pode confiar em Deus
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2 – O socorro de Deus é certo. “O meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra.” (Sl 121. 2). Não há 
qualquer dúvida de que Deus viria socorrer o salmista. O salmista poderia ter dito: “o meu socorro, eu acho que vem 
do Senhor”, ou: “o meu socorro talvez venha do Senhor”; mas ele foi enfático e creu em Deus: “O meu socorro vem do 
Senhor”.

3 – Deus é soberano sobre todas as coisas. “Ele não permitirá que você tropece” (Sl 121. 3). Tudo está debaixo da 
permissão de Deus. Nada pode acontecer sem a permissão Dele. Todos os meus problemas estão sob Sua autoridade. 
Se creio nisso, descanso e encontro paz.

4 – Deus está alerta ao que acontece em minha vida. “sim, o protetor de Israel não dormirá; ele está sempre 
alerta!” (Sl 121. 4). Não há perigo de Deus se esquecer de mim, pois Ele não cochila, nem dorme; está sempre alerta, é 
onisciente, onipresente, onipotente. É um guarda perfeito, que vigia a todo instante os Seus tesouros!

5 - Deus está próximo de mim. “O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita.” (Sl 
121. 5). Deus acompanha os seus servos, não os deixa, não os desampara. A minha sombra nunca desgruda de mim, 
assim Deus também não. Ele está totalmente próximo, participando da minha vida de perto, inclusive quando passo por 
dificuldades.

6 – Deus está me conduzindo em todos os momentos. “De dia o sol não o ferirá, nem a lua, de noite.” (Sl 121. 
6). O Senhor sempre me socorrerá nas intempéries da vida.

7 – O Senhor me protege. “O SENHOR o protegerá de todo mal; protegerá a sua vida.” (Sl 121. 7). Deus me esconde 
debaixo de Sua proteção. Passo pelas dificuldades, mas sou guardado pelo cuidadoso Pai, assim como o pássaro guarda 
os seus filhotes no ninho salvos do perigo.

8 – O cuidado de Deus é em todos os lugares e momentos. “O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, 
desde agora e para sempre.” (Sl 121. 8). Os meus passos estão debaixo da supervisão e cuidados de Deus.

CONCLUSÃO: 

Quando confiamos em Deus sabemos que passamos por tempestades, mas temos um Deus que é muito maior e pode 
apenas com uma palavra trazer a bonança. Quem tem um Deus como o nosso Deus sempre acalma o seu coração em 
oração na presença de Deus para receber esta tranquilidade que só Deus pode dar (Filipenses 4.6).

Quem confia em Deus tem tranquilidade!

Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam. Para aprender 
a confiar mais em Deus é preciso: aprender a buscar refúgio no Senhor em todo tempo, não temer sabendo que não 
estamos sozinhos, firmar-se na Rocha que é Jesus e ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. 

O que temer? Deus está sempre pronto a socorrer seus servos! Já imaginou o poder desta promessa? De que o Deus 
Todo Poderoso escolheu ser fiel àqueles que assumem um compromisso com Ele? Confie em Deus e experimente 
alegria e conforto.

AVISOS: 

 1. Celebração da Ceia do Senhor. Será no próximo Domingo, dia 17 de Julho, nos cultos da manhã e noite. Avise 
o seu grupo para não perder esta benção. 

 2. Batismos. Aproveite para dizer que só os batizados participam da Ceia do Senhor. Então, conduza os não 
batizados para fazerem o curso Lidere1 e assim poderem participar plenamente da mesa do Senhor. 

 3. Cultos memoráveis da Central. Fale sobre a importância dos Cultos de Celebração e convide sua célula para 
participar também aos Domingos, Quintas-Feiras e Sábados dos cultos de louvor, adoração e ministração da Palavra 
de Deus. 


