IGREJA BATISTA VIDA NOVA

SÉRIE GRANDES INDAGAÇÕES DOS SALMOS
ESTUDO DE CÉLULA 5
TEMA: SENHOR, POR QUE ESTÁS TÃO LONGE?
Texto: Salmo 10.1: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes
em tempos de angústia?

QUEBRA-GELO: Peça para cada pessoa presente a sua célula tentar lembrar do seu
amigo que mora mais distante. Depois dê oportunidade a cada um de compartilhar o
nome, o lugar e a distância que o separa de seu amigo. Há pessoas que fazem muita
falta quando não estão perto. Em seguida, anuncie o tema do estudo de hoje,
mostrando que o Salmista falava da dificuldade em não perceber a presença de Deus
num momento de angústias.
Vamos aprender algumas lições a partir da meditação neste Salmo:
1ª. lição: A BÍBLIA CHAMA DE ÍMPIOS AQUELES QUE NÃO QUEREM SABER DE
DEUS.
Os versos 1 a 13 deste Salmo descrevem o pensamento das pessoas que desprezam
a Deus. Enquanto há pessoas que buscam a Deus, creem, confiam e adoram a Deus,
há outros que abominam a ideia de confiar nEle. O Salmo 10 descreve pessoas ímpias
e malvadas, que não têm temor de Deus e não O reconhecem como Juiz e
Governante da criação.
O Salmo afirma que o ímpio é ARROGANTE e que persegue os pobres (v. 2). Que ele
tem orgulho da sua COBIÇA, é GANANCIOSO, que amaldiçoa e insulta ao Senhor (v.
3). Que é presunçoso e que não busca a Deus, nem tem lugar para Ele em seus
planos (v. 4). Ilude-se com as riquezas (v. 5). Sente-se confiante e inabalável (v. 6).
Tem a boca cheia de MALDIÇÕES, MENTIRAS E AMEAÇAS, VIOLÊNCIA e
MALDADE (v. 7). Ele INSULTA a Deus dizendo em seu íntimo: de nada Deus me
pedirá contas (v. 13).
E como Deus trata com estas pessoas? O verso 15 afirma que Deus “quebra o braço
do ímpio e do perverso” e pede-lhe contas da sua impiedade. Quebrar o braço
significa destituir de todo poder. Afinal de contas, diz o verso 16, DEUS É O REI PARA
TODO O SEMPRE!
Mas há um detalhe que julgo muito interessante neste Salmo no verso 18. O homem
que não quer saber de Deus: É PÓ. Hoje está blasfemando, maltratando e oprimindo.
Amanhã será somente pó. Veja no Salmo 9.17 a mesma verdade: “Voltem os ímpios
ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus”.

2ª. lição: DEUS NÃO FICA DISTANTE DE UM FILHO FIEL. PENSAR QUE ELE SE
ESCONDEU É UMA IMATURIDADE.
Certamente, você que tem filhos, já deve ter brincado de esconde-esconde com seus
filhinhos. Quando eles são bem crianças não é difícil sair do campo de percepção
deles. Pois este Salmo nos faz pensar que a imaturidade de um crente fiel pode levalo a não perceber a presença do Senhor.
Observe o verso 14: “Mas tu enxergas o sofrimento e a dor; observa-os para toma-los
em tuas mãos...” Atente também para o verso 17: “Tu, Senhor, ouves a súplica dos
necessitados; tu os reanimas e atendes ao seu clamor”. No Salmo 9.9, lemos: “Ele é
REFÚGIO para os oprimidos, UMA TORRE SEGURA na hora da adversidade”.
Ou seja, amigo, se você não percebe Deus com você na hora da adversidade é
porque está faltando discernimento. Se você é filho fiel, Deus sempre será refúgio e
torre segura. Veja ainda o que afirma o Salmo 9.10: “Os que conhecem O TEU NOME
confiam em Ti, pois tu, Senhor, JAMAIS ABANDONAS OS QUE TE BUSCAM”. Vale
lembrar o papel que os anjos de Deus desempenham em favor dos filhos de Deus. No
Salmo 34.7: “O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra”.
Um recurso maravilhoso que temos é o CLAMOR, o pedido de socorro, que todo filho
legítimo e fiel de Deus tem o direito de utilizar.
3ª. lição: DEUS TEM O TEMPO CERTO DE AGIR.
Ele tem o tempo certo de agir em favor dos seus filhos que a Ele clamam (v. 14) e
também tem o tempo certo de agir com juízo contra os ímpios que duvidam de que Ele
lhes pedirá contas (vs. 13 e 15).
Como afirma Eclesiastes 3.1: “Há um tempo certo para cada propósito debaixo do
céu”. Os que confiam no Senhor esperam pela sua manifestação no tempo certo. O
Salmo 125.1-2 tem promessas para quem confia e espera no Senhor. Somos como
Jerusalém cercada pelos montes. O Senhor nos cerca de cuidados. Aleluia!
CONCLUSÃO:
Tempo de angústia, infelizmente, faz parte da existência. A melhor decisão que
alguém pode tomar em sua vida é fazer uma aliança com o Deus Eterno. Entregue a
Ele sua vida e decida confiar nEle. Busque-o e Conheça Sua palavra.
Ore com as pessoas dando a elas oportunidade de se entregarem a Jesus como
Senhor.
Na unção para ser pai de multidões,
Paulo R. Petrizi

