
  

CÉLULA 43/2021 

 

QUEBRA GELO 
 

Você se lembra de alguma situação de dificuldade que passou, quem você chamou primeiro para 

te ajudar?  
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: O MEU SOCORRO É O SENHOR 

Salmo 121:1-8 
 

Às vezes vivemos situações tão complicadas e difíceis em nossa vida, que parece não haver saída 
para elas. Muitos olham para todos os lados, procuram uma solução olhando na horizontal e não 
encontram. Pedem ajuda a amigos, a médicos, a gerentes de banco, as pais, e nada de solução. 

Enfim depois de tanto procurar, sem nenhuma saída, quando estão quase naufragando, é que 
olham na vertical e ali encontram a resposta que tanto precisam. 

 
O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, nos revela que para algumas situações em nossas 

vidas só existirá socorro se olharmos para cima. 
 
Quando ele diz que eleva seus olhos para os montes, porque de lá virá o seu socorro, ele admite 

sua pequena condição como homem, e expressa sua dependência de Deus, a grandeza de Deus, 
a soberania de Deus. 

 
Só olhando para cima conseguiremos ver o cume dos montes, no salmo 125; 1-2 diz que aqueles 
que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece 

para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu 
povo, desde agora e para sempre. Procuramos tanto na horizontal sem perceber que somente 

Aquele que é o criador dos Céus e da Terra, o Todo Poderoso, que poderá nos socorrer de 
verdade e permanentemente. 

 
Existem situações desafiadoras em nossos casamentos, na vida de nossos filhos, em nossa saúde 
espiritual, emocional e física, em nosso trabalho, em nossa vida financeira, que percebemos não 

haver socorro aqui neste mundo que as possam reverter definitivamente. 
 

Neste mundo existem momentos de carência, de abandono, de solidão, de medos, de traição, de 
injustiça, de calúnia etc. Os desafios para uma vida plena são enormes, mas não podemos esperar 

que os nossos pés estejam vacilando para olharmos para o alto.  
 
1) Os nossos olhos precisam estar fixados no Senhor.  



Preste atenção: nunca tire os seus olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa 
salvação. Quando estamos olhamos para cima, descobrimos que Deus não tira os olhos de nós. A 

Bíblia diz que Ele não cochila e nem dorme. Se um pai ou uma mãe, aqui na terra, que são 
imperfeitos e falhos, já têm este caráter protetor, quem dirá nosso Pai Celestial, que é perfeito e 

na Sua essência é AMOR! 
 

Mateus 14:29-30 “E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter 
com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo, clamou, 
dizendo: Senhor, salva-me”. 
 
2) A palavra diz que Ele é a nossa sombra. (v.5) 

Quem consegue separar-se de sua própria sombra? É impossível. Embora nas trevas não 
possamos ver a nossa sombra, ela está lá e basta brilhar a luz e poderemos vê-la. Assim é o 
nosso Deus. Sempre está ao nosso lado, mesmo quando não podemos vê-lo. Somos inseparáveis, 

aliás, estamos nEle e Ele em nós! 
 

3) Ele nos guardará de dia e de noite, guardará a nossa alma. (v.7)  
A Alma é a sede do sentimento e pensamentos. Assim é necessário que santificamos os nossos 

olhos que são as janelas da Alma, para não sermos presa fácil do inimigo. 
 
Quando decidimos caminhar pelo princípio da palavra, o medo é lançado fora de nossas vidas, e 

este mal (espírito maligno) chamado síndrome do pânico, que aflige milhares e milhares de 
pessoas nestes tempos, será destruído para sempre, pois é para sempre que Nosso Deus diz que 

nos guardará. 
 

Conclusão: Se hoje você chegou aqui desesperado, angustiado, pensando em desistir de tudo, 
pois já havia olhado para todos os lados e não via nenhuma saída; se anda aflito e abatido, olhe 
para cima e, com certeza, de lá virá o socorro, de um Deus que é Pai, que é dono de TUDO, que 

pode TUDO, que te ama acima de TUDO e que já deu o Seu maior valor, seu filho Jesus Cristo, 
pela sua salvação, pela sua vitória em todas as áreas da sua vida. 

 
Quando estamos integrados servindo ao Senhor de verdade, nasce em nós um objetivo novo para 

viver, passamos a viver em novidade de vida. Quando somos canais de Deus para abençoar 
outros, a depressão vai embora, a tristeza desaparece e o medo fica com medo de nós, pois o 
Autor da vida estará refletido através de nós, é nesta hora que a vida em abundância se 

manifesta. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gênesis 26:12-14 – Não há colheita sem semente, e o melhor lugar de plantar a semente é na 

casa do Senhor. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 27/11 - Rede de Jovens 

Dia 28/11 – Culto de Santa Ceia às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal 

no Youtube (MDP12 Oficial).   

Dia 04/12 – Fruto Fiel interno com unção de líderes e intercessores 

Dia 12/12 – Batismo 

Dia 18/12 – Conexão Jump 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


