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QUANDO A TERRA TREME E OS MONTES SE ABALAM 
 
Salmos 46. 
Na construção poética dos salmos é costume começar com a conclusão. Algo assim, de tudo que vou 
falar abaixo tem como fundamento esta verdade: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente na hora da angústia. 
  
ESTUDO 

A hora da angústia pode revelar duas coisas: 
I. Minha CONFIANÇA em Deus.  
II. A FRAGILIDADE da minha fé.  

Quando a terra treme e os montes se abalam é revelado não somente o caráter de Deus, mas também 
as nossas convicções/certezas. 
Deus não foge quando as coisas não estão boas para você. Ele costuma ficar no meio com você. 
A história da Sadraque, Mesaque e Abdenego: 

Três jovens que injustamente foram lançados numa fornalha de fogo ardente.  
Alguns ainda acham que fornalha é provação para pecadores, porém, GENTE SANTA TAMBÉM 
COSTUMA CAIR NA FORNALHA. 

Tiago 1.2,3. “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias 
provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança”. 

NÃO FOI A FORNALHA QUE ATRAIU JESUS, MAS OS SEUS TRÊS GAROTOS DE FÉ. 
Jesus não se conecta a estruturas, mas sim a pessoas. Entenda: não são coisas que chamam a atenção 
de Jesus, são as pessoas. 
DEUS te chama para TIRAR OS OLHOS dos TREMORES e FIXAR os olhos no AUTOR E 
CONSUMADOR DA FÉ! 
 
PERGUNTAS 
 

1- É possível alguém fundamentar sua vida em algo que não seja a sua fé em Deus? Qual é o 

seu firme fundamento, sua fortaleza? 

 Motive os irmãos a falarem. Após, leiam os textos de Hebreus 11.1, II Timóteo 2.19. 

 I Coríntios 3.8 "Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo”. 

2- Como você acha que o cristão deve passar por provações? 

 Tiago 1.2,3 e Mateus 5.11,12 

3- O que você acha que atrai a atenção de Jesus? São os problemas? As coisas? 

4- Na prática, o que podemos fazer quando surgem os tremores? 

 Sugestões de respostas: Orar, ler a bíblia, buscar conselhos, louvar. 

 
 

14 de março: Chá de Mulheres. 17h. 
17 de março: Tadel Especial com ap. José Correia (Gov. Valadares/MG) e consagração de Líderes de Ministérios e Missionários. 
5 de abril: pr. Mário Simões, lançamento do livro “A trilha dos vencedores”. 
12 de abril à 31 de maio de 2020: 50 dias de jejum e oração. 
18 de abri de 15 às 21h: Refinando a Visão. 
 
 


