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Salmos Poderosos – Como vencer a tristeza pelo poder da esperança 

Salmos 42 

ESTUDO 

Ao passar por situações de dificuldade e tristeza em nossa vida, muitas vezes 

sucumbimos por pensar que somos responsáveis e com isso merecedores de tal situação. 

Contudo, precisamos lembrar que nosso Deus é misericordioso e perdoador.  

Aprendemos com o salmista poderosos ensinamentos para lidar com os momentos 

de tristeza:  

1) Quando tudo estiver bem, busque a Deus (SL 42:1,2) 

Não espere o problema chegar para buscar a Deus. Faça dessa busca um hábito e 

esteja pronto quando o dia mau chegar. (Pergunta 1) 

(Contar a ilustração da corça. Ela ansiava por águas não para beber, mas para 

proteção) 

Quando alguém está em meio a problemas, esse alguém anseia por abrigo, por proteção. 

(Pergunta 2) 

2) Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo (SL 42:3) 

Nosso foco não pode estar no passado, nem mesmo no presente, mas em nosso 

futuro, que é a eternidade com Deus! (Pergunta 3) 

3) Faça uma autoanálise do motivo de seu sofrimento (SL 42:5a) 

Somos tentados a fugir de nossos problemas, nos entregando a excessos (vícios, 

comida, televisão…) ao invés de encontrar o real motivo de nosso sofrimento. (pergunta 4) 

"Grande parte da nossa infelicidade está no fato de ouvirmos muito nossa alma, 

mas falarmos pouco a ela" Dê ordens para a sua alma: "espera em Deus" 

4) Desabafe com Deus e com seus irmãos (SL 42:7) 

Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas! (Pergunta 5) 
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5) Profetize sua vitória (SL 42:11)  

Precisamos continuar profetizando a vitória, mesmo em meio às dificuldades, 

exercitando nossa fé. 

Profetize na sua vida: eu ainda o louvarei pela vitória!  

 

PERGUNTAS 

1. Por que temos dificuldade de buscar a Deus quando tudo está bem? 

2. Onde podemos encontrar esse abrigo para os momentos de dificuldade?  

3. Em algum momento de dificuldade você já se perguntou “Onde está o meu 

Deus”? 

4. Você já percebeu algum padrão de comportamento que você tem em 

momentos de tristeza? 

5. Cite 3 coisas que podemos fazer para ajudar nossos irmãos em tempos 

difíceis. 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

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

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h -7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Chá de Mulheres – 23 de Julho ás 17h 

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


