Estudo para Células – 18/03/2015
Tema: Esperança e Encorajamento (Salmos 37:1-11)

Introdução: Como viver num mundo onde a esperança está em baixa, diante da corrupção e da
injustiça em larga escala? Como podemos viver a vida sem perder a esperança?
Este salmo pode ser chamado de “salmo da esperança e do encorajamento”. Temos neste salmo uma
ESPERANÇA.
A esperança de que apesar da aparência,a injustiça, a impiedade enfim de que o mal está
prevalecendo, no final há uma garantia do próprio Deus de que a justiça e a bondade prevalecerão.
É um chamado aos justos, as pessoas de bem, a continuarem a fazer o bem, mesmo quando não
conseguem visualizar o resultado do que estão fazendo.
Temos neste salmo UMA CERTEZA: Deus continua no controle da história e isso quer dizer que o mal
terá a sua paga e o bem será recompensado.
E quem diz isso é o próprio Deus, e como se sabe, Ele é totalmente confiável!
Como podemos viver sem perder a espernça?
1. Tendo cuidado com o que ouvimos (v.1,2)
 Cuidado para não se tornar uma pessoa aborrecida e amargurada por causa da maldade.
A maldade está em evidencia, mas cuidado para não achar que não existe bondade
 Não tenha inveja de gente perversa que aparentemente está se dando bem. O mal e o
perverso não duram para sempre. São como capim, secam logo.
 Coloque um filtro em sua audição para não perder sua saúde emocional e espiritual.
Lembre-se de quem é o seu pastor. É a Ele que você deve ouvir!!!

2. Continue confiando no Senhor e fazendo o bem (v.3)
 Somos induzidos pelo mundo a confiar em muitas coisas equivocadas como: em nós
mesmos, no dinheiro, nas promessas humanas, no status, na carreira. Cuidado! Tudo
passa.
 Não deixe de fazer o bem , só porque você fez uma vez, e aparentemente não foi
RECONHECIDO. Continue fazendo o bem e bem feito! Isto é a prova de que sua confiança
está em Deus.
 Há uma promessa de que os que praticam a bondade vão prevalecer e terão heranças
eternas (v.3).
3. Aprenda a deleitar-se no Senhor (v.5)
 Aprenda a dar prioridade a Deus e aos seus valores;
 Cuidado para não fazer do consumismo um sinônimo de felicidade;
 Aprenda a viver com contentamento (Fp. 4:10-13);
 Desfrute, ao invés de ser consumido pela ansiedade;
 Há uma promessa que quando assim vivemos, o Senhor atende os desejos do nosso
coração.
4. Não tente controlar sua vida. Entregue-a aos cuidados de Deus (v.5)
 ISTO É SABEDORIA!!
 Entrega o teu caminho ao Senhor. Submeta seus planos a Ele
 Quem está no comando da sua vida?
 Quem faz a sua cabeça?
 A promessa (v.5) é que Ele, o próprio Deus, agirá em seu favor.

5.
6.
7.
8.

Aprenda a ser paciente, a aquietar-se (v.7 /Sl. 46:1 / Sl. 46:10)
Fuja das comparações (v.7)
Não conduza a sua vida nem pela ira e nem pela fúria (v.8)
Confie em Deus e vá em frente (v.9-11)

Conclusão: Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm mas não
ficam exautos, andam mas não se cansam (Is. 40:31).

