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Quando Deus Parece Distante 
Série: Os Salmos e os Anseios da Alma - 2ª Mensagem 

_______________________________________________________________________________________     

Semana 33/52                 Pequenos Grupos                    Emanoel Florêncio – Mannô 
 

Texto Bíblico: SALMO 22.1-5, 18-19, 24-25, 28-31 – Quando a Alma clama por acolhimento 
 

Os SALMOS, durante séculos, tem sido um REFÚGIO para a alma cansada, tem sido um ALÍVIO para o coração 

pesaroso. Por quê? Por neles podemos visto ALGUÉM se dirigindo a Deus com o CORAÇÃO e ALMA escancarados, 

isto é, nos Salmos nos vemos no ESPELHO, encontramos o REMÉDIO para as nossas dores INTERIORES e recebemos 

SABEDORIA para a vida! 
 

Se na semana passada o SALMO 1 foi nossa base, nos revelando que a alma tem sede de FELICIDADE, SATISFAÇÃO, 

REALIZAÇÃO, PROSPERIDADE, agora estamos no SALMO 22, que é uma espécie de GRITO DA ALMA que se sente 

ABANDONADA. É a expressão dolorida da SOLIDÃO. 
 

O SALMO 22 é um daqueles salmos ditos MESSIÂNICOS, porque tem uma dimensão PROFÈTICA que vai além das 

experiências do SALMISTA, e revelam característica da PESSOA e da VIDA do MESSIAS. O centro desse salmo é uma 

ALMA que se sente SOLITÁRIA e ABANDONADA, como se Deus parecesse bem DISTANTE. Nisso o salmista não 

estava sozinho. 
 

Você já se sentiu só? Já sentiu que, apesar de haver outras pessoas à sua volta, ninguém entende exatamente o que 

acontece dentro de você ou o que você está passando? Como você faz quando os problemas e as circunstâncias da 

vida parecem estar te afogando e água parece estar chegando à altura da boca? Como você faz quando Deus parece 

estar a milhares de quilômetros? 
 

A Bíblia está repleta de história de pessoas que em algum momento da vida se sentiram abandonadas, sozinhas, 

enfrentando problemas que pareciam muito maiores do que as suas forças. Experimentaram essa sensação de 

impotência diante das dificuldades ou mesmo se sentiram sozinhas parecendo que Deus estava a milhares de 

quilômetros delas. 
 

Mas essas pessoas foram transformadas e descobriram uma vida plena, completa e bem-sucedida porque entenderam 

que as circunstâncias e as dificuldades da vida, podem e devem ser usadas como combustível para o crescimento do 

conhecimento de Deus. Em vez de darem lugar ao desespero e à sensação de impotência, voltaram-se para Deus e 

descobriram uma vida plena e com propósito. 
 

Se você está vivendo um momento em que Deus parece distante pra você; se parece que você está carregando o mundo 

sozinho nas costas, então está na hora de abrir o coração para as verdades expressas nessa SALMO e que escancaram 

o estado de ALMA de alguém tão humano como nós 
 

1. DEUS É REAL, NÃO IMPORTA COMO VOCÊ ESTEJA SE SENTINDO! 
 

 O salmo começa com uma expressão de sentimento de ABANDONO: “Meu Deus, Meu Deus, porque me 

abandonaste! O que pode ser mais humano do que essa expressão, que está na boca de Jesus, lá nos estertores 

da morte de cruz! 

 É quando a ALMA se sente SOLITÁRIA, DESAMPARADA e então ela grita por ACOLHIMENTO! 

 E a pergunta que surge é POR QUÊ? Por que as vezes experimentamos esse sentimento de ABANDONO. Por 

que nos sentimos SOLITÁRIOS? E a resposta começa a surgir nesse e em outros salmos:  

 Para amadurecer sua amizade com Deus, Ele vai testar você com períodos de aparente separação. O Rei Davi 

experimentou esse sentimento: Nos salmos 10 e 22 ele diz: “Porque te escondes de mim? Porque estás tão 

longe? Algumas vezes Deus esconde sua face de nós. Ele mesmo reconhece isso. Trata-se do amadurecimento 

da amizade. (Ex. filho pequeno quando começa querer andar) 

 Todo cristão passa por isso ao menos uma vez na vida e, normalmente várias vezes. Como louvar a Deus quando 

você não compreende o que se passa na tua vida e Deus esta em silêncio? 

 Faça como Jó fez. Confie que Deus é real! No meio de sua angústia Jó abriu a sua boca e disse: “Eu sei que o 

meu redentor vive e no tempo certo ele me salvará”. 

 Faça como Davi fez: Conte a Deus sua aflição! No Sl 116.10 Davi diz: “Cri, por isso falei: estou completamente 

arruinado! A franqueza de Davi revela 3 coisas: Ele cria em Deus; ele cria que Deus o ouvia; ele cria que Deus 

o deixaria dizer como se sentia e mesmo assim o amaria. 

 Precisamos nos lembrar disso diante do sentimento de desamparo: DEUS É REAL, DEUS ME OUVE, DEUS 

NÃO FICA CHATEADO COM O QUE EU FALO A ELE 
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2. DEUS USA AS PROVAÇÕES PARA NOS TRANSFORMAR 
 

 Deus tem métodos pedagógicos que não são muito CONVENCIONAIS. O profeta Isaías nos ensina que “os 

pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados dos os nossos pensamentos e os nossos 

caminhos”. Um desses métodos de transformação chama-se PROVAÇÃO.  

 Deus tem um propósito por trás de cada problema, de cada provação. Isso não significa que Deus é o causador 

dos nossos problemas, mas Ele usa as circunstâncias difíceis da vida para desenvolver nosso caráter e nos 

tornar semelhantes a Jesus. Deus é especialista em extrair O BEM de situações RUINS. Na genealogia de Jesus 

há 4 mulheres cuja reputação não é das melhores: TAMAR (seduziu o sogro para engravidar); RAABE (era 

prostituta); RUTE (infringiu a lei de sua época casando com um judeu sem ser judia); BATE-SEBA (ficou 

conhecida por um adultério),  

 Mas Deus fez com que o MAL resultasse em BEM, e o Messias veio através dessa linhagem!  

 Não importa qual é a sua origem, não importa o que você tem sido até hoje. Talvez isso tem feito sua alma gritar 

por ACOLHIMENTO. Deus quer mudar a tua sorte hoje e Ele vai se utilizar de todas essas provações para te 

levar até Ele e mudar a tua história de solidão ou maldição em benção! 
 

3. NO SOFRIMENTO APRENDEMOS COISAS A RESPEITO DE DEUS QUE NÃO PODEMOS 

APRENDER DE NENHUMA OUTRA FORMA. 
 

 Deus permite aflições e angústias porque o Plano DELE para a nossa a vida envolve tudo o que nos acontece. 

O livro dos Hebreus traz uma das afirmações mais impressionantes da Bíblia a respeito de Jesus. Nos é dito que 

“Embora sendo Filho, Ele PRENDEU a obedecer por INTERMÉDIO daquilo que SOFREU; e, uma vez 

APERFEIÇOADO, tornou-se a FONTE de salvação para todos que lhe obedecem” (Hb 5.8,9) 

 O sofrimento nos ajuda a criar músculos emocionais, sentimentais e espirituais. Veja os grandes nomes da Bíblia: 

 -JOSÉ DO EGITO – Deus poderia mantê-lo fora da cadeia. 

 -JEREMIAS – Deus poderia ter evitado que fosse lançado em um poço de lama. 

 -DANIEL – Deus poderia tê-lo mantido fora da cova dos leões. 

 -PAULO – Deus poderia ter impedido os seus 3 naufrágios. 

 -JOVENS DA FORNALHA – Deus poderia ter evitado que fossem à fornalha. 

 Em decorrência desses problemas todos esses homens se aproximaram mais de Deus!  

 No meio de suas ANGUSTIAS eles se voltaram para Deus, rasgaram suas ALMAS perante Ele e Deus lhes 

socorreu, saciou a SEDE de suas ALMAS e eles se tornaram GIGANTES espirituais de sua época. O 

SOFRIMENTO tem sido uma das ESCOLAS de Deus para forjar HOMENS e mulheres VALOROSAS. Tem 

coisas que JAMAIS aprenderemos a não ser pelo SOFRIMENTO.  

 E é justamente nesse momento que precisamos nos VOLTAR para Deus e LEMBRAR o nosso CORAÇÃO que 

Ele é REAL, Ele é SOBERANO, e jamais nos ABANDONARÁ 
 

4. VOCÊ PRECISA REAGIR AOS PROBLEMAS COMO CRISTO REAGIU 
 

 A questão não é SE vamos passar por provações. Isso é uma certeza! A questão é como vamos reagir a elas! 

Jesus passou pelas mesmas experiências que você passa.  

 Ele experimentou SOLIDÃO, PRESSÃO, CRÍTICAS, REJEIÇÃO e muitos outros problemas. 

 Você não pode se tornar amargo diante dos problemas, mas deve reagir como Cristo reagiu diante das 

dificuldades. Lembre-se: o Plano de Deus sempre é bom! E Ele pode fazer INFINITAMENTE mais do pensamos 

ou pedimos. Precisamos aprender a LOUVAR também no meio da FORNALHA! 

 Deus não permite nenhuma TENTAÇÃO que não possamos suportar. Isso é uma tremenda garantia! 

 Como Jesus reagiu às provações de sua vida nesse mundo? Ele mante-se em obediência ao Pai e com foco em 

sua missão de vida. Ele confiou que Deus era Soberano e que Sua vontade era sempre boa, perfeita e agradável.  

 Essa confiança inabalável no Pai o levou a cumprir sua missão com excelência! 
 

CONCLUSÃO: 
 

 Deus é real, não importa quão impotente você esteja se sentindo. Deus se utiliza das provações para nos 

transformar. O sofrimento nos revela muitas coisas a respeito de Deus. Você precisa reagir como cristo reagiu 

 Deus é especialista em extrair o BEM de situações RUINS. Quando parecer que Deus está a milhares de 

quilômetros. Creia que deus está operando em sua vida mesmo quando você não o sente! 

 Deus não está preocupado apenas com o seu CONFORTO (o que você quer); Deus está preocupado com as 

suas NECESSIDADES (o que você precisa). Compreenda isto: Deus está mais interessado que você CONFIE 

NELE do que O SINTA. FÉ e não SENTIMENTO agrada a Deus. Se sua vida parece um mar revolto e Deus 

parece longe, faça como Jó fez: “Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra”.  (Jó 19.25).  


