ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

LIVRADOS PARA ANDAR NA LUZ (Salmo 56)

1- Ore para iniciar
2- Leiam o Salmo 56 verst
culo por verst
culo alternando cada componente do
grupo.
3- Pergunte: Vocrjise sentiu tmo pressionado por alguma situaomo que
sentiu medo, prejudicado? Jiteve suas palavras distorcidas por outras
pessoas? Nestas ocasi}es jise perguntou se Deus realmente estava
olhando vocrna situaomo?(v7)
4- O Rei Davi jipassou virias vezes por este dilema. Neste Salmo fica bem
claro o tipo de sentimento que Davi estava enfrentando...
5- V1- Os homens o estavam pressionando. Ele se sentia atacado e oprimido.
Algupm tem te oprimido?
6- V2- O atacavam arrogantemente. Talvez porque parecia que eles
ganhariam a batalha contra Davi. Talvez Davi fosse o lado mais fraco. Com
menos condio}es. Nestas horas o mais forte vai para cima do mais fraco
com a arrogkncia de quem estiganhando. Isto implica em zombaria.
Implica que talvez riam dele. O humilhavam.
7- Andam tramando para te prejudicar? (v5)
8- Vocrtem se sentido assim? No lado mais fraco? Humilhado? Zombado?
9- enesta hora que precisamos confiar em DEUS! (v3)
10- No v4 ainda diz ³
cuja palavra eu louvo´significa que Davi louvava a Deus
pois escutava o consolo de Deus atravps da Palavra. A Bt
blia. O que ele
escutava? ³
Que poderifazer-me o simples mortal?.́
11- A Palavra nos lembra da grandeza de Deus e atagente percebe que
nossos perseguidores smo muito pequenos diante da grandeza do nosso
Deus. Olhando para palavra agente tira os olhos dos nossos perseguidores
e atolhando para Deus podemos comparar os tamanhos dos
perseguidores com o nosso poderoso Deus.
12- Deus registra tudo a nosso respeito. Ele recolhe as nossas ligrimas. Davi
confiava que Deus estava vendo a sua situaomo e que viria em seu socorro
(v8)
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13- Syque hium detalhe muito importante... Deus vem ao nosso socorro,
mas ppreciso CLAMAR!(v9) Vocrtem clamado? Entenda que Clamar p
mais que falar. emais que orar. eabrir o coraomo. eCLAMAR.
14- Vocrtem clamado por sua situaomo ou tem syvisto a ³
Banda passar´
?
15- Lembre-se sempre. Se Deus te livra ppara vocrandar diante Dele. Nmo
faoa como os ingratos que recebem as coisas de Deus e depois dmo as
costas. (v13)

M~sica sugerida
Se o sol se por e a noite chegar...
Posso clamar eu acredito que nmo vou naufragar...

