
ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO DO DOENTE 
Curitiba, 13 de junho de 2021 

 
Objetivo do encontro: Aprender com a ajuda do Espírito Santo o que cada movimento ensinado no 
Salmo 6 tem a nos ensinar quando a doença nos assola e nosso corpo debilitado demora a se 
recuperar e uma série de sentimentos se misturam em nossa mente. 

 
Para o líder: É muito importante manter o fortalecimento da sua célula neste tempo de pandemia e 
distanciamento, procure incentivar todos a participar das reuniões online, dê oportunidade para todos 
falarem para ver como estão e se há alguma necessidade no grupo que precise de ajuda. Incentivar a 
comunicação entre os participantes durante a semana com telefonemas e mensagens isso ajuda a nos 
sentirmos mais próximos. 

Quebra Gelo 
Objetivo: Palavras de ânimo e encorajamento 
 
Quebra Gelo: Líder peça que cada participante da sua célula diga um versículo que poderia usar para 
alguém neste momento de pandemia onde pessoas estão enfrentando dificuldades de diversos tipos. 
  

 
 
20 Minutos 

1. Creio que tu és a cura! https://youtu.be/GzELTytROfA 
2. Leiam Salmos 72 e testemunhe sobre os momentos em que o Senhor revelou Sua justiça 

sobre você.  
3. Porque Ele vive! https://youtu.be/7ZUaA5c4suU 

RESUMO DA MENSAGEM – A ORAÇÃO DO DOENTE – Salmo 6   Pr. Paschoal PiragineJr. 

 

INTRODUÇÃO: Quando a doença nos assola e nosso corpo debilitado demora a se recuperar. Uma 

série de sentimentos se misturam em nossa mente. Esta é a experiência do salmista no Salmos 6 é 

fruto desta experiência de inconstância emocional em meio a doença e podemos perceber que ela foi 

escrita como uma sinfonia com três movimentos distintos e com a ajuda do Espírito Santo o que cada 

movimento tem a nos ensinar. 

1º MOVIMENTO – MINHA DOR – (v.2) O Primeiro movimento desta sinfonia é a descrição da dor, 
angústia e sofrimento que a enfermidade causou no coração deste servo de Deus. O salmista grita: 
Estou desfalecendo - Talvez você também esteja desfalecendo, por uma doença ou quem sabe por 
outro tipo de dor em sua alma, mas a grande lição deste grito de dor levado aos céus é que Deus se 
importa com nossas dores. Nossa alma adoece porque diante de uma luta persistente nossas forças 
emocionais e as vezes até espirituais são consumidas e perguntamos: Até quando Senhor? O salmista 

https://youtu.be/GzELTytROfA
https://youtu.be/7ZUaA5c4suU


nos ensina que mesmo quando não temos forças emocionais e até espirituais a nossa angustia é vista 
e nossas lágrimas são recolhidas no odre da graça de Deus. O amor fiel do Deus nunca o abandonará.  
Em que momentos de sua vida você experimentou esse movimento de gritar ao Senhor a sua 
dor? Como foi esse processo?  
 
2º MOVIMENTO – CLAMOR – (v.1) O segundo movimento desta sinfonia está dividido em 3 partes: 
1.Não me castigues no furor da tua ira. Nesta luta veio a consciência do salmista: o seu estado de 
pecador, e o temor do Senhor. A grande bênção é que Ele é um pai amoroso, que mesmo quando nos 
disciplina não deixa de nos amar. 2. Um clamor por misericórdia: Não importa como você se sinta, nem 
a condição em que se se encontre, sempre estará à sua disposição uma bênção grandiosa: a 
misericórdia de Deus. Podemos alcançar misericórdia quando nos rendemos, quando nos entregamos 
e quando reconhecemos que só um ato de amor de Deus pode nos fazer levantar. 3. Me cure! Nossa 
finitude vista de perto na doença, precisa de uma salvação proveniente da graça de Deus. 
Como você entende a misericórdia de Deus nos momentos de dificuldade e dor, quando a única 
esperança terrena ou eterna será a misericórdia de um Deus que nos ama, nos toca e tem poder 
para nos salvar? 
 
3º MOVIMENTO – O LOUVOR – (v.9) A sinfonia termina nos revelando o final da história: O Senhor 
ouviu e atendeu a minha oração – fui curado! A mensagem do salmista é que quem é tocado pelo 
Senhor, não pode permanecer do mesmo jeito que era antes. O louvor a Deus se transforma em um 
voto de fé, compromisso com o Senhor que é expresso na vida dedicada e separada para o servir. A 
grande lição aqui é quem foi tocado pelo Senhor também é chamado pelo Espírito Santo a viver para 
Jesus e a aprender com Ele a crescer na santificação rompendo os vínculos que o aprisionavam ao 
seu passado.  
Quando o Senhor ouviu e atendeu a sua oração, qual foi a transformação que aconteceu com 
você?  
 
CHECAGEM: Quando a doença aflige seu corpo e sua alma qual a sua atitude diante deste 
abatimento? O seu grito de dor se transforma em oração? Quando a doença chega para você ou 
alguém que você ama, o seu compromisso com Deus e sua fé são alicerces para passar e vencer 
estas situações difíceis, dando sustento para os que estão próximos e sofrendo também? 
 
CONCLUSÃO: A misericórdia de Deus não depende da gente e isso é precioso para nós, pois não 
depende de nós, Ele nos ama e se importa com cada um e nos dá Graça. Esse Deus que nos ama 
incondicionalmente e ouve as nossas petições, nos toca através do seu Santo Espírito e nos chama a 
viver para Jesus e a aprender com Ele a crescer na santificação rompendo os vínculos que nos 
aprisionavam ao passado.  

 

Aproveite esse tempo de distanciamento social para marcar reuniões online com a família. Pergunte 
como eles estão e como você pode orar por eles nesse período de incerteza. É o momento perfeito 
para quebrar o gelo com amigos não-cristãos com quem você não conversa há um tempo. Pegue sua 
lista de amigos e envie uma mensagem para todos que você conhece. Você poderá alcançar quem 
está precisando da Palavra de Deus e levar conforto neste tempo difícil. 

 

Pelos que estão sofrendo com esta pandemia, sejam os doentes, os que estão sofrendo 

financeiramente, os que entraram em depressão, os profissionais de saúde, para que Deus traga cura, 

renovo e restauração. Orar pelos líderes da nossa nação para que Deus dê direção e sabedoria neste 

tempo tão difícil, pelo presidente, ministros, governadores e prefeitos. Orar pelos pastores e líderes 

ministeriais da nossa igreja para quer Deus os fortaleça com tantas demandas.  


