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ROTEIRO – Base 28/03/2021 
	

ENFRENTANDO A MORTE A CADA DIA 
# Salmos 13:1-6; I Samuel 20:1-3 # 

 
“Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando 
consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu 
inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte; para 
que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu 
confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito 
muito bem.” (Salmos 13:1-6) 
“Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá; e veio, e disse a Jônatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu 
pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: Tal não suceda; não morrerás; eis que meu pai 
não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar; por que, pois, meu pai me encobriria este 
negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar, e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos; 
por isso disse: Não saiba isto Jônatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a 
tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte.” (1 Samuel 20:1-3) 
 
INTRODUÇÃO: 

Davi viveu dias difíceis entre a sua unção e coroação. Sua luta pela vida era intensa, sendo 
ameaçado pela morte dia a dia. Davi foi forjado na fornalha da vida em meio a batalhas, crises 
existenciais e circunstâncias adversas. O fato de Davi ter sido ungido rei não o livrou dos desafios 
cotidianos e nem do perigo da morte. Muitos anos se passaram entre esta unção e a coroação. 
Vamos olhar mais de perto para entender um pouco mais sobre este longo período e suas lições. 

• Assim como foi na vida de Davi, a chave para permanecermos firmes diante de um 
propósito estabelecido por Deus, apesar das circunstâncias, é a fé. 
§ Na leitura do texto bíblico, o que você aprende com Davi? 
§ Por que Deus nos submete a testes como os vividos por Davi? 

 
I. PRECISAMOS VIGIAR OS NOSSOS SENTIMENTOS E EMOÇÕES NAS HORAS DE LUTAS E 

PROVAÇÕES 
§ Como lidar com as oscilações emocionais do nosso cotidiano? 
§ Você se sente confortável abrindo mão dos seus sentimentos e se permitindo ser 

guiado pela Palavra de Deus? 
 
II. AS CIRCUNSTÂNCIAS, MESMO SENDO DIFÍCEIS, SÃO TEMPORÁRIAS 

§ Sabendo que as circunstâncias – positivas ou negativas – são temporárias, como 
podemos nos manter constantes? 

§ Quais foram as atitudes de Davi, que permitiram que ele permanecesse firme diante 
das adversidades? 

 
III. DIANTE DA CRISE TEMOS UMA ÚNICA ATITUDE A TOMAR: CONFIAR TOTALMENTE EM 

DEUS 
§ Tomando como base a Palavra de Deus, aprendemos que fé é descanso e não 

trabalho. Como você entende essa afirmação?  
§ Como viver com os olhos firmados em Deus sem se tornar alienado ao mundo ao 

nosso redor? 
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Esboço da Mensagem: 
 

ROTEIRO – Base 21/03/2021 
	

ENFRENTANDO A MORTE A CADA DIA 
# Salmos 13:1-6; I Samuel 20:1-3 # 

 
“Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando 
consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu 
inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte; para 
que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu 
confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito 
muito bem.” (Salmos 13:1-6) 
 
“Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá; e veio, e disse a Jônatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu 
pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: Tal não suceda; não morrerás; eis que meu pai 
não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar; por que, pois, meu pai me encobriria este 
negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar, e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos; 
por isso disse: Não saiba isto Jônatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a 
tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte.” (1 Samuel 20:1-3) 
 
INTRODUÇÃO: 

Davi viveu dias difíceis, entre a sua unção e coroação. 
 

• Davi lutava a cada dia por sua vida. Foi nesse contexto que Davi disse a Jonatas:  
“Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte.” 
(1 Samuel 20:3b) 

• Davi foi submetido às provas das mais difíceis possíveis. Mesmo sendo ungido futuro rei 
de Israel, Davi enfrentou provas duríssimas, as quais o forjou e o transformou em um 
homem segundo o coração de Deus. 

• Ser ungido não é a garantia de que a vida será sem provas e perseguições. Deus pode usar 
o tempo de crise para forjar o nosso caráter para dias melhores, e maiores conquistas. 

• Neste Salmo Davi retrata dias de suas crises existenciais, seus sentimentos, as 
circunstâncias que o rodeavam, mas, o mais importante, sua posição de homem de Deus 
que decidiu viver pela fé. 

• Vamos aprender com Davi a enfrentar as lutas, as crises, enfrentar a morte a cada dia, 
mas vencendo com atitudes de fé. 
“Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração” (Salmos 13:5) 

 
 
  



	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

I. PRECISAMOS VIGIAR OS NOSSOS SENTIMENTOS E EMOÇÕES NAS HORAS DE LUTAS E 
PROVAÇÕES 
“Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até 
quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre 
mim o meu inimigo?” (Salmos 13:1-2) 
1. A ansiedade não respeita posição ou status. Somos ameaçados por um profundo 

sentimento de perdas e de incertezas em relação ao futuro.  
• Davi foi ungido para ser o futuro rei mas o que vivia era injustiça, perseguição e 

sofrimento. 
• Perseguido por Saul, Davi não entende o silêncio de Deus em relação a tudo que estava 

acontecendo. 
“Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão?” (Salmos 44:24) 

 
2. Viver pela fé é algo tremendo e desafiador. “É crer sem tramar.” Não é depender das 

próprias aptidões ou experiências. 
“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em 
todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” (Provérbios 3:5-6) 
• É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois eles são enganosos. 

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9) 
• Jacó travou uma longa batalha com seus sentimentos e emoções, até que um encontro 

com Deus transformou radicalmente seu coração. 
“Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia 
contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: 
Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: 
Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como 
príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-
te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o 
nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-
lhe o sol, quando passou a Peniel; e manquejava da sua coxa.” (Gênesis 32:24-31) 

 
 
II. AS CIRCUNSTÂNCIAS, MESMO SENDO DIFÍCEIS, SÃO TEMPORÁRIAS 

“Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte; para que 
o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar.” (Salmos 
13:3-4) 

 
1. É muito bom ter paz interior, mas também é bom ter paz em nosso redor. 
• Davi vivia rodeado de circunstâncias adversas, então pede a Deus que atente para ele. 

Busca ansiosamente por sinais da presença e do socorro de Deus. 
• Ele aguarda ansiosamente por uma resposta de Deus a todas as suas aflições. Deseja o 

favor de Deus. 
 

2. Nas horas difíceis precisamos de encorajamento e força. 
“E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos 
e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e 
choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas 
cativas; Ainoã, a jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo 
falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos 
e das suas filhas; todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de 
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Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, 
dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque decerto a alcançarás e 
tudo libertarás” (1 Samuel 30:3-8) 
• Precisamos entender que antes de batalhar devemos nos fortalecer em Deus. 

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a 
armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” (Efésios 
6:10-12) 

 
3. É preciso entender, que Satanás utilizará todas as armas para nos derrotar. Uma delas é o 

medo: 
• Medo de fracassar; medo de decepcionar as pessoas; 
• Medo de ficar sozinho; medo de perder a família; 
• Medo da morte. 

 
Davi tinha um único medo: decepcionar a Deus e frustrar os Seus planos em sua vida. 

 
 
III.  DIANTE DA CRISE TEMOS UMA ÚNICA ATITUDE A TOMAR: CONFIAR TOTALMENTE EM DEUS 

“Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração.” (Salmos 13:5) 
 

1. Quando decidimos descansar o nosso coração em Deus, também conseguimos adorar. 
 

2. Ele diz: “No tocante a mim...” esta foi a transição da ansiedade, do medo e da crise, para 
a fé e consequentemente para a vitória. 
• O Deus de promessas que o havia escolhido e ungido, não havia mudado. As 

circunstâncias mudaram, mas Deus era o mesmo. 
“Eu te amarei, ó SENHOR, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu 
libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e 
o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. 
Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me 
cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus; 
desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.” 
(Salmos 18:1-6) 

 
3. O povo de Deus não vive de explicações, mas das promessas de Deus. 

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, 
e te sustento com a destra da minha justiça.” (Isaías 41:10). 
“A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega; em verdade, produzirá o juízo. Não 
faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo; e as ilhas aguardarão a sua doutrina.” (Isaías 
42:3,4). 
“Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando 
eu, quem impedirá?” (Isaías 43:13). 
“Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te 
formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. 
Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua 
posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes.” (Isaías 44:1-3) 
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• Vivemos dias difíceis, as circunstâncias mudam a cada momento, mas podemos confiar 
nas promessas do Senhor sobre nossas vidas: 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas” 
(Mateus 11:28-29) 

 
 
CONCLUSÃO: 

 
SOMENTE UMA ATITUDE DE FÉ PODE QUEBRAR AS CADEIAS DA MORTE 
 
1. A	mulher, viúva de Naim, ouviu Jesus dizer: “não chores!” 
2. À Jairo, diante de sua filha morta, disse: “Não temas, crê somente” 
3. À Marta e a Maria Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida...” 

 
 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


