
 

 

 

A ALEGRIA VEM PELA MANHÃ! 
 

 

E continuamos em tempo de quarenta, 

mas não será por isso que não continuaremos a 

compartilhar da palavra de Deus em nosso GF. 

Seguiremos o nosso GF aqui por meio de 

algum sistema tecnológico que permita a 

participação de todos. (Ex. Zoom Cloud 

Meetings) Cada líder verá a melhor forma para 

realizar o seu GF! E agora vamos a palavra dessa 

semana. 

Em Salmos 30:5 diz: “Porque a sua ira 

dura só um momento; no seu favor está a vida. O 

choro pode durar uma noite, mas a alegria vem 

pela manhã”. 

Neste salmo Davi compara seus 

sofrimentos com uma noite. Isso porque a noite 

gera em nós um sentimento de insegurança, 

medo ou preocupação. 

Quando estamos passando por um 

momento de luta em nossas vidas, esses 

problemas nos deixam fragilizados, não temos 

segurança do que pode acontecer hoje ou 

amanhã. 

E são exatamente esse medo e 

insegurança que nos impedem de enxergar a 

solução de Deus para nossas vidas, e, passamos 

então a questionar se Deus realmente esta 

conosco. 

Quando Davi disse que o choro pode 

durar uma noite, entendemos que quando 

passamos por uma tribulação aquele momento 

parece que nunca vai passar, isso por que os 

sofrimentos nos trazem desconforto. 

São exatamente esse medo e insegurança 

que nos impedem de enxergar a solução de Deus 

para nossas vidas, e, passamos então a questionar 

se Deus realmente esta conosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Davi continua o Salmo dizendo que 

“a alegria vem pela manhã”, e aqui é que temos 

a certeza de que por mais que achemos que 

nossos sofrimentos nunca terão fim, quando a 

manhã chega o livramento do Senhor nos 

alcançará. 

Por isso, sempre que você estiver 

passando por um momento de tribulação, de 

medo e insegurança, não se esqueça do que livro 

de Isaias 41:13 diz: “Porque eu, o Senhor teu 

Deus, te seguro pela tua [mão direita], e te digo: 

Não temas; eu te ajudarei”. 

 

Conclusão: nesses tempos que estamos 

vivendo precisamos ser perseverantes e 

continuar orando, crendo que no tempo certo 

Deus virá ao nosso socorro. Creio que o melhor 

de Deus está por vir! Deus abençoe a sua 

semana! 

 

SEMANA 20 À 26 DE 

ABRIL DE 2020! 

“Não temerás os terrores da noite, 
nem a seta que voe de dia” (Salmos 

91:5) 

QUEBRA-GELO: Pergunte a todos como 
está sendo a experiência de ficarem mais 
tempo em casa com a família. O que estão 
fazendo para passar o tempo. 


