
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Já experimentei duras consequências por ter feito más escolhas? Descreva 

estas consequências? 

CÂNTICO: “Confiarei” 

REFLEXÃO: Pecados e consequências 

Salmos 137 

 1  
Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de 
Sião. 

 2  Ali, nos salgueiros penduramos as nossas harpas; 

 3  
ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam 
canções alegres, dizendo: “Cantem para nós uma das canções de Sião!” 

 4  Como poderíamos cantaras canções do Senhor numa terra estrangeira? 

 5  Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti! 

 6  
Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não 
considerar Jerusalém a minha maior alegria! 

 7  
Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi 
destruída, pois gritavam: “Arrasem-na! Arrasem-na até aos alicerces!” 

 8  
Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o 
mal que você nos fez!  

 9  Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha! 

 

Neste texto o salmista descreve como fica a vida após a realização de más 

escolhas, de más decisões. Ele se referia ao povo de Judá que escolheu caminhos 

para si diferentes do que Deus planejara para eles. 

Este salmo é o cântico pesaroso de um povo que não suporta mais a opressão 

das consequências prolongadas de uma longa história de más decisões. O povo não 

suporta mais as consequências de uma longa história de más escolhas, que os 

levaram para distantes da onde Deus queria que eles fossem. Eles também estavam 

distantes da vida que Deus queria que eles tivessem.  

O reino do norte conhecido como o reino de Israel, composto pelas dez tribos de 

Israel já estava completamente exterminado e destruído. O reino do sul conhecido 

como reino de Judá, sobre quem o salmista escreve neste salmo, composto por suas 



 

  

  

duas tribos, estava no exílio na Babilônia. Este salmo foi escrito quando o povo de Judá 

estava bem distante de sua terra. 

A imponente cidade de Jerusalém havia sido completamente destruída e 

devastada pelo Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nesta destruição o povo foi 

tremendamente agredido e oprimido até a morte, poucos escaparam. O Templo foi 

queimado e destruído. 

Este Salmo é um canto triste que relembra o tempo em que os judeus ainda não 

haviam sido dominados e derrotados pelos Babilônios. 

O povo judeu chegou a este estágio pelo distanciamento de Deus, pela intensa 

idolatria que se repetiu durante muitos séculos na sua história. Os judeus cativos agora 

estavam vivendo um sofrimento profundo por não ter dado ouvidos as inúmeras 

denúncias e advertências dos profetas sobre os estado de pecado que o povo estava 

vivendo. Experimentavam as consequências de suas más decisões. Decidiram se 

afastar de Deus. 

Este salmo é um cântico de pesar! 

REFLEXÕES: 

 Eu já experimentei as dores de uma má decisão? 
 Ao fazer uma má escolha e receber uma advertência sobre ela, qual é a minha 

mais provável atitude? 
 Costumo agir com teimosia diante de diversas advertências sobre minhas 

escolhas ruins? 
 Como tenho lidado com as consequências das minhas más decisões? 
 Tenho um coração pronto ao arrependimento? 
 Tenho experimentado arrependimento? 
 Tenho reconhecido as misericórdias de Deus comigo? 
 Se estou hoje em um profundo deserto na minha vida, como consequência de 

minhas escolhas, consigo ter esperança em Deus? Como é que isto acontece 
comigo? 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor, 
Ensina-me a fazer boas escolhas. 
Ensina-me a aprender a ouvir as advertências sobre os riscos das minhas más 
escolhas. 
Não me deixe ser enganado pelo pecado. 
Me ajuda a reconhecer os bons caminhos da tua presença. 
Me dê forças para buscar a distância do pecado. 
Resgata Senhor a minha voz para que eu ti louve. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 



 

  

  

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Vamos orar pedindo sabedoria nas nossas escolhas e que não nos distanciemos 
de Deus.

Confiarei 
Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul 
 

Tom: D 

Intro: Bm7 A E4 E F#m7 E D9 Bm7 A E4 E 
E/D D9 

       Bm7           E/G#   A9 A 
Eu não tenho que andar ansioso 
       Bm7           E/G#      A 
Se vou ter o que comer ou vestir 
        D             C#7       F#m 
Se o Senhor veste os lírios do campo 
      D9                  E4 E 
O que mais não fará por mim 
       Bm7           E/G#      A 
Eu não tenho que andar preocupado 
          D9       C#7     F#m 
Com os cuidados e males do amanhã 
           D       A/C#    Bm7   E 
Pois até aqui o Senhor me sustentou 
 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 
Volta ao inicio 
Refrão 2x 
 
 
D/F# G       D              Bm7           E 
           Meu futuro está seguro em Tuas mãos 

G          Bm7             E4 E 
   Não importa as circunstâncias 
D/F# G       D          Bm7 
       Permanecerei firmado nas promessas 
           E  Bm7 D     E 
Que o Senhor me   fez 
 
 
 
 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 
   A/C# D     E 
Confiarei em Ti! 

https://www.cifraclub.com.br/comunidade-da-zona-sul/
https://www.cifraclub.com.br/comunidade-da-zona-sul/confiarei/

