
   ESTUDO DA CÉLULA    
10/07/2022 | Pra Keila Santos 

Salmos Poderosos – Vencendo o deserto pelo poder da oração 

Salmos 63 

ESTUDO 

As palavras que uma pessoa diz têm um significado, mas quando sabemos o 

contexto em que foram expressadas, elas têm ainda mais sentido, mais importância. Davi, 

ao escrever o salmo 63 passava por um contexto complicado em sua vida.  

Absalão, seu filho, outrora havia matado Amnon, outro filho de Davi, e por isso 

havia sido banido do reino. Tempos depois, retorna, com a autorização de seu pai, mas 

seu coração ainda amargurado fez com que ele se voltasse contra Davi, e então ele tenta 

tomar-lhe o reino. Davi estava fugindo de Absalão, para evitar um confronto direto com 

seu filho, e ali, em um dos piores desertos da época, ele escreve este salmo.  

Em meio às dificuldades da vida, Davi escolhe lutar com as armas espirituais, 

sobretudo a adoração. (Pergunta 1) 

Nesse momento complicado, Davi ainda se preocupa com a arca do Senhor (2 

Samuel 15:23) (Pergunta 2) 

Não podemos evitar que passemos por dificuldades, mas escolhemos a 

forma como iremos passar por elas. Davi escolheu como ele iria passar por essa 

situação.  

1) Época desfavorável – Davi já não era jovem 

Normalmente, o momento mais difícil não é iniciar (um casamento, ministério, família...), 

mas permanecer ao longo do tempo. (Pergunta 3) 

2) Situação desfavorável - Traição e perseguição  

As batalhas que enfrentamos dentro de casa são as que mais nos fragilizam. Davi já 

havia enfrentado diversas batalhas, mas nesse momento era seu próprio filho que se 

levantava contra ele. (Pergunta 4) 

3) Ambiente desfavorável - Era um deserto  
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O ambiente de Davi era o pior deserto da Judeia. O Deserto nos ensina que a 

experiência que tivemos com Deus até ali não é suficiente. Precisaremos experimentar 

mais de Deus no deserto. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em seu 

coração. (Pergunta 5) 

4 passos para vencer o deserto: 

1.  Busque a Deus com intensidade – Salmos 63:1   

2. Valorize e desfrute do amor de Deus – Salmos 63:3 

3. Vença a escassez e viva uma vida de satisfação – Salmos 63:5 (Pergunta 6) 

4. Desfrute da alegria da intimidade – Salmos 63:7,8 

 

Transforme seu deserto em oportunidade pelo poder da adoração. Quando você 

adora mesmo no deserto, as suas lutas se tornam vitórias!  

PERGUNTAS 

1. Como você tem enfrentado as dificuldades em sua vida? 

2. Quais são suas principais preocupações nos momentos difíceis?  

3. Como garantir que chegaremos bem ao final de nossa caminhada com 

Deus, mesmo enfrentando dificuldades ao longo do caminho? 

4. Como você tem lidado com as batalhas dentro de sua família? 

5. Você já passou por um deserto específico que te trouxe um grande 

ensinamento? 

6. Como ser grato mesmo nos momentos de escassez?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Formação Kids – 16 de Julho das 14h ás 17h 

Chá de Mulheres – 23 de Julho ás 17h 

Seminário Lugar Secreto – 13 de Agosto das 08h ás 17h 


