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Salmos Poderosos – Vencendo o medo pelo poder da confiança 

Salmos 27 

ESTUDO 

Podemos afirmar que existem tesouros escondidos nesses 150 salmos, mas para 

acessá-los, precisamos nos relacionar com o Deus dos salmos e ouvir sua voz.  

2 Samuel 17: 23 a 28 traz o possível contexto em que Davi escreveu nesse salmo: 

- Estava em um deserto 

- Traição e perseguição 

- Situação de cansaço e exaustão  

Você se sente cansado e exausto? – Salmos 42:6 Em um momento de exaustão, 

Davi assume uma postura de adoração (Pergunta1) 

 Deus prepara pra você uma mesa no deserto! Creia!  

Davi começa o Salmo dizendo: “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de 

quem terei medo?”  Davi sabia que precisava enfrentar seus medos.  

Medo é fé no deus errado. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre o medo 

em 2 Coríntios 10:4,5 (Pergunta 2) 

 

Para vencer o medo pelo poder da confiança:  

1) Se encha de luz  

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o 

meu forte refúgio; de quem terei medo? - Salmos 27:1 

A Luz nos aponta para Jesus. Ele dissipa as trevas (João 8.12) 

Um cego pode dar uma aula descritiva sobre a luz, no entanto não pode vê-la ou 

experimentá-la. Não adianta conhecermos a Jesus de uma forma conceitual, 
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precisamos experimenta-lo, pois quando a luz entra em nossas vidas, as trevas vão 

embora. (pergunta 3) 

2) Esteja convicto da sua salvação  

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o 

meu forte refúgio; de quem terei medo? - Salmos 27:1 

Você tem um Salvador, e não precisa ficar paralisado no medo. Use o capacete da 

salvação de Efésios 6. 

3) Vença a fortaleza da mente com a fortaleza da vida  

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o 

meu forte refúgio; de quem terei medo? - Salmos 27:1 

(Em outra versão: “O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei?”) 

Ele é a sua fortaleza, e Nele você está protegido. 

Deus se preocupa com o que você pensa e diante do que expõe os seus 5 

sentidos, pois isso vai afetar seus pensamentos , e pensamentos desalinhados da Palavra 

geram prisão.  

Pensamentos alinhados com a palavra levantam um muro de proteção ao redor da 

sua vida. (Pergunta 4) 

4) Guarde o seu coração  

“Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá; ainda 

que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante”. - Salmos 27:3 

Mesmo que você se encontre em situações difíceis, saiba que Deus está com você.                 

Provérbios 4:23 – guarde seu coração 

 

Em Jeremias 17: 5-10 podemos ver a diferença entre quem confia em Deus e quem 

não confia. 
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Você precisa tomar uma decisão: confiar em Deus ou não confiar em Deus? 

(pergunta 5) 

 

 

 

PERGUNTAS 

1. Do que você se lembra quando se sente exausto? 

2. Como podemos, à luz da Palavra, vencer o medo? 

3. Qual a diferença entre saber sobre Jesus e experimentá-lo?  

4. Como manter meus pensamentos alinhados com a Palavra de Deus? 

5. Como exercitar minha confiança em Deus? 

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 

Bem-vindo à família Bethel (Aliança de Membresia) – 09 e 16 de Agosto (paralelo ao Tadel) 

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

Revisionando a Visão – 27 de Agosto das 14h às 18h 

Batismo – 28 de Agosto ás 9h 

 


