
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Houve algum tempo em 

minha vida quando me senti totalmente desprotegido, sem forças para lutar, sem esperanças de 

mudanças, sem perspectivas para o futuro, porque as circunstâncias me atingiam duramente? 

Descreva para o seu pequeno grupo como foi viver esta fase. 

CÂNTICO: “CANÇÃO DO DESERTO”  

TEMA: “ESCOLA DO DESERTO” 

TEXTO BÍBLICO: Salmos 18:46-50 

 46  
O Senhor vive! Bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja Deus, o meu 
Salvador! 

 47  Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. 

 48  
Tu me livraste dos meus inimigos; sim, fizeste-me triunfar sobre os meus 
agressores, e de homens violentos me libertaste. 

 49  
Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor; cantarei louvores ao teu 

nome. 

 50  
Ele dá grandes vitórias ao seu rei; é bondoso com o seu ungido, com Davi e os 
seus descendentes para sempre. 

 

Quantas circunstâncias nos levam a nos sentirmos sem apoio, sem esperança, com medo do 

presente, com medo do futuro. Circunstâncias que nos levam a dores e tristeza, pois incertezas 

afligem o homem e machucam significativamente. 

Davi viveu momentos de desertos em especial quando perseguido por Saul teve que fugir para 

sobreviver. 

Entretanto em meio a tantas incertezas pelos riscos de morte que viveu por um bom tempo ele teve 

grandes experiências que são lições para nós. 

1. Deus é perfeito (v.30) Ele conhece todas as etapas da nossa luta, desde o começo até o seu 

término. Nos cabe: permanecer em Deus, confiar que Ele está no controle e esperar nele 

pacientemente. Davi continuou orando a Deus e o buscando em todo o tempo, independente 

do agravamento ou não do se deserto. 

2. Deus sustenta (v.28) Ele mantém a nossa disposição tudo aquilo que necessitamos para 

passarmos pelo deserto. Em meio a incertezas, dores, lutas ou medos. É deus quem nos 

sustenta, nos protege e direciona ao descanso no tempo Dele. 

Como eu vejo as crises que me cercam? 

Faço questionamentos sobre a ação de Deus? 

Tenho a impressão de que parece que Deus não ouve as minhas orações? 



 

                

Neste texto Davi olha para trás e diz o quanto valeu a pena confiar em Deus, ter buscado as suas 

promessas, quando atravessava os seus desertos. (v. 46 a 50) 

E você, como tem lidado com os seus desertos? 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ O que preciso aprender para sobreviver aos desertos que possam acontecer na 

minha vida? 

▪ O que significa para mim: buscar a Deus? 

▪ Como tenho lidado com dores prolongadas na minha vida? 

▪ Como anda a minha ansiedade? 

▪ Quais tem sido minhas práticas de fortalecimento para enfrentar desertos? 

▪ Onde me vejo mais vulnerável nos desertos? 

 MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo a Deus discernimento e forças para enfrentar os desertos. 

 

NOSSA DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da Igreja 

e do Mundo: transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do evangelho 

de Jesus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO

Canção do Deserto 
R. Fraser / J. McCloghry 
 
Tom: D 

(intro)  Bm   A     G   D (2x) 
            Bm   A     G   G 
 
Bm   A       G         D              Bm          A    G      
D 
Eu clamo a Ti no deserto, se tudo em mim seco 
está. 
Bm  A                      G          D              Bm              
A             G 
Eu clamo quando faminto estou, meu Deus És o 
Deus que provê. 
 
Bm     A      G           D               Bm           A       G    
D 
Eu clamo a Ti na fornalha, nas lutas, fraquezas e 
dor. 
Bm         A      G            D 
Prova minha fé, mais que ouro será, 
  Bm         D/F#       G     G 
Refina minh´alma, Senhor. 
 
          D                 A                 G                       D 
Eu louvarei, eu louvarei, pois nada prevalece 
contra mim. 
A/C#        A               Bm                 G           A                
Bm 
Me alegrarei, declararei, minha vitória é o Deus 
que esta aqui. 
 
Bm    A       G         D             Bm          A       G    
D 
Eu clamo a Ti na batalha, e espero a vitória 
chegar. 
Bm                   A            G         D                Bm        
A             G 
Herdeiro com Cristo eu sou vencedor, em Tuas 
promessas crerei. 
 
Bm     A      G         D                  Bm         A        G     
D 
Eu clamo a Ti na Colheita, pois fluem cuidado e 
favor. 
Bm         A             G            D             Bm            
A            G 
Cheio estou, me esvazio outra vez, semeio a 
semente, Senhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dsus4     D         Dsus4    D         Bm 
Em meu viver, em todo tempo, Tu És meu Deus, 
                                  A                   G                  D 
Tenho razões pra cantar, tenho razões pra 
adorar-Te 

 

https://www.cifraclub.com.br/comunidade-evangelica-de-maringa/cancao-do-deserto/

