
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Alguma angustia, ou 

tristeza, ou segredos; incomodam minha memória e me levam também a um adoecimento físico? 

CÂNTICO: “NÃO MAIS ESCRAVO” 

TEMA: “A CURA QUE VEM DO PERDÃO” 

Texto Bíblico: Salmos 32 

 1  
Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoada se seus pecados 

apagados! 

 2  
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há 

hipocrisia! 

 3  
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de 

tanto gemer. 

 4  
Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim; minhas forças foram-se 

esgotando como em tempo de seca. 

 5  

Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu 

disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa 

do meu pecado. Pausa 

 6  
Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado; 

quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. 

 7  
Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústia se me cercarás de 

canções de livramento. Pausa 

 8  
Eu o instruirei e o ensina reino caminho que você deve seguir; eu o 

aconselharei e cuidarei de você. 

 9  
Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento mas precisam 

ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. 

 10  
Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele 

confia. 

 11  
Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos! Cantem de alegria, 

todos vocês que são retos de coração! 

 

Davi expressa sua angustia, a sua dor e os conflitos com a culpa, pelo seu pecado não confessado. 

(v.3). Davi descreve isto mil anos antes de Cristo, mas somente no século 20 a psicologia e medicina 

vieram estudar o que se chama de doenças psicossomáticas, ou seja doenças que surgem-no corpo 

a partir dos desajustes emocionais que se passam nas nossas mentes. Falta de sono, tristeza 

profunda, medos, angústias, falta de apetite, por exemplo; se manifestam como resultado de 

perturbações que afetam profundamente nossas emoções e com isto o corpo sofre e responde. 

Nossos segredos adoecem, pois somos tão doentes quanto eles. “Sob o peso da consciência os 

homens tem pouco sono a noite.” Charles Spurgeon. Pecados guardados no quase secreto espaço 

das nossas mentes nos adoecem. Porém, quando não os confessamos, podemos experimentar o peso 



 

                

da mão do Senhor. (v.4) Davi estava em crise. Ela o esmagava. Mas Davi abre o jogo, confessa o seu 

pecado e pede perdão a Deus. (v.5) 

A confissão trás alívio ao coração! 

A confissão nos trás de volta a saúde espiritual e emocional. Tiago 5:16 diz: “Confessem os seus 

pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.” Curados de doenças da alma 

que atingem o corpo. Isto lembra a importância da fala, da expressão clara do que está atormentando 

a nossa mente. 

Você deseja encontrar libertação para a culpa dos pecados que ainda ti assombram? 

Você deseja encontrar a mesma libertação que Davi encontrou? 

Você pode dizer: O Senhor perdoou os pecados que afligem meu coração, pois quem perdoa é Deus, 

I João 1:9. “Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de 

toda injustiça.” 

Confissão produz saúde, alegria, paz. Você quer isto? 

Você carrega pecados nos segredos do seu coração? 

Você tenta ocultá-los, mas suas memórias os revelam diariamente e o levam a angústias e aflições? 

Esta culpa lhe leva a angústia e desespero? 

Você precisa encontrar esta libertação que Davi encontrou. 

O que fazer? 

 - Reconheça os pecados e não encubra a culpa. (v.5) 

 - Confesse as suas transgressões o seu pecado. (v.5.b) 

“Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as 

minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.” 

Experimente a cura que vem pelo PERDÃO. 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Porque eu oculto meus pecados? Vergonha? Medo? 

▪ O que me falta para encarar de vez a luta com as angústias, falta de sono, tristeza 

que eu sei que são resultados de questões não resolvidas da minha alma? 

▪ Tenho dificuldade em reconhecer os meus pecados? 

▪ Já experimentei confissão na minha vida? 

▪ Qual foi o resultado desta confissão? 

▪ Posso dizer que experimentar o perdão de Deus me trouxe cura para a alma? Posso 

descrever como foi isso? 

 

 



 

                

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão.

CÂNTICO

Não mais escravo 
 
Composição: Jonathan Helser / Joel Case /  

Brian Johnson  
Tom: C 

                    C                                
Desvendaste-me como nunca vi 
                   F/C         G/C        C 
Descreveste-me em canção 
 
Libertaste-me de inimigos meus 
         F/C     G/C      C 
Temores já se vão 
 
C          F                    G           C 
Eu já não mais escravo sou 
Am                  G           C 
De Deus um filho sou 
                F                 G         C         
Eu jjá não mais escravo sou 
   Am               G           C 
De Deus um filho sou 
C F Am G C C/F 
          
Desvendas  
C  F           C                 Em 
Escolheste-me antes de nascer 
                F            G            C 
Com amor chamaste-me 
            C                       Em                                 
Adotaste-me novo ser eu sou 
           F          G             C 
Teu filho sou Senhor 
 
 
 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
F                 G            C 
Eu já não mais escravo sou 
          Am        G           C 
De Deus um filho sou 
      D          E        A 
Eu já não mais escravo sou 
          Am        G           C 
De Deus um filho sou 
 
Am  G   C   F   Am   G    C  F 
Ô           Ô        Ô            Ô 
Am        G                   C        Fmaj7 
 Ao dividir o mar abriu caminho 
Am         G                       C    F 
  O meu temor se afogou 
Am         C                          C              C/E 
  Fui resgatado e posso assim cantar 
        F          G              C 
Teu filho sou Senhor 
Em   F          G             C 
Teu filho sou Senhor 
Em   F          G             C 
Teu filho sou Senhor 
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