
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Série: Gerando Milagres 
Ministração de Célula 
Mensagem 03 
Tema: Quatro passos para o agir de Deus 
 
Salmo 37:1 a 7 
 
1 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem 
tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 
2 Pois eles dentro em breve definharão como a relva 
e murcharão como a erva verde. 
3 Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e vive 
tranquilo. 
4 Deleita-te do Senhor, e ele concederá os desejos do 
teu coração. 
5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o 
mais ele fará. 
6 Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu 
direito, como o sol ao meio-dia. 
7 Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por 
causa do homem que prospera em seu caminho, por 
causa do que leva a cabo os seus maus desígnios 
 
Introdução 
Nesses dias temos ampliado nosso conhecimento e 
entendimento em como podemos gerar milagres. 
Sabemos que tudo se move e é estabelecido pela 
Palavra. 
A Bíblia nos mostra que os milagres são gerados pela 
fé. 
A nossa fé é ampliada quando colocamos em prática 
os mandamento do Senhor estabelecidos em sua 
Palavra. 
O crer e obedecer nos levam a uma vida que gera 
milagres. 
No texto que lemos, vemos que o salmista inicia com 
duas expressões de negação: “Não te indignes” e  
“nem tenhas inveja” 
A palavra inveja no hebraico tem significado similar ao 
sentido “não te indignes” 
Invejar a prosperidade dos iníquos é lançar dúvida na 
providência divina.  
No verso 2 o salmista nos mostra o destino daqueles 
que vivem na iniquidade: “... dentro em breve 
definharão como a relva e murcharão como a erva 
verde.” 
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Vemos assim, que jamais os valores espirituais devem 
ser sacrificados pelo amor ao dinheiro. 
 
Hoje veremos quatro passos importantes para ver o 
agir de Deus: 
 
1. Confiar no Senhor e fazer o bem 
2. Deleitar-se no Senhor 
3. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele 
4. Descansar no Senhor e esperar nele 
 
1. Confiar no Senhor e fazer o bem 
Salmo 37:3  
“Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e vive 
tranquilo.” 
Salmo 125:1 
“Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, 
que não se abala, mas permanece para sempre” 
Quando você confia em alguém você descansa porque 
tem certeza que tudo o que necessita será provido. 
O resultado da confiança é viver tranquilo (Salmo 
37:3b) 
 
2. Deleitar-se no Senhor 
Salmo 37:4 
“Deleita-te do Senhor, e ele concederá os desejos do 
teu coração.” 
Existe uma tradução que diz: “Agrada-te do Senhor” 
O resultado de agradar-se do Senhor é: “Ele 
concederá os desejos do teu coração” 
Quando temos prazer naquilo que é do Senhor, os 
desejos do nosso coração estarão alinhados com a 
vontade e propósito de Deus. 
Veja Jó 22:21 
“Apega-te a Deus, e tem paz com ele, assim te 
sobrevirá o bem.” 
O seu deleite, o seu prazer, não deve estar nas coisas, 
mas em Deus. 
 
 
 
3. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele 
Salmo 37:5 
 “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o 
mais ele fará.” 
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A metáfora do caminho: a vida se assemelha a uma 
vereda, a uma estrada, a um caminho que deve ser 
percorrido. 
Entregar o seu caminho ao Senhor significa render-se 
totalmente a Deus, confiar plenamente em Deus. 
O resultado dessa entrega é que Deus tudo fará, Deus 
cuidará de cada detalhe da sua vida porque você 
decidiu entregar toda a sua vida a Ele.  
Vamos trazer à memória os feitos do Senhor na vida 
de Abraão: ele se entregou ao Senhor numa jornada 
de fé, de confiança e esperança, e assim, Deus 
confirmou a promessa com juramento: 
Gênesis 22:16 a 18 
16 Jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto 
fizeste isso e não me negaste o teu único filho, 
17 que deveras te abençoarei e certamente 
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos 
céus e como a areia na praia do mar; a tua 
descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, 
18 nela serão benditas todas as nações da terra, 
porquanto obedeceste à minha voz. 
Abraão desfrutou da promessa porque confiou no 
Senhor e entregou a ele o seu caminho. 
 
4. Descansar no Senhor e esperar nele 
Salmo 37:7 
“Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por 
causa do homem que prospera em seu caminho, por 
causa do que leva a cabo os seus maus desígnios” 
Este conselho é do autor do Salmo 37, o rei Davi. 
Davi foi provado em tudo e ele encontrou refúgio e 
descanso no Senhor. 
Davi ainda aconselha: “espera nele”, espera no 
Senhor. 
Veja a declaração do profeta Isaías 40:31 
 “Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas 
forças. Subirão com asas como águias; correrão e não 
se cansarão, caminharão e não se fatigarão” 
Esse esperar vem do verbo esperançar que significa 
ter esperança. 
A esperança é a âncora da alma. 
A sua esperança no Senhor jamais será frustrada 
(Provérbios 23:18) 
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Conclusão 
Para que milagres sejam gerados, existe um caminho a ser trilhado. 
Vimos que existe um caminho, mas que também existe uma forma de caminhar: 
confiando no Senhor e fazendo o bem, tendo prazer nas coisas de Deus, entregando 
o caminho ao Senhor e descansando no Senhor. 
Ao caminhar corretamente no caminho do Senhor você será conduzido ao lugar de 
deleite e descanso. 
 
Para refletir 
A esperança é a âncora da alma. 
 
Para Aplicação 
Confie no Senhor. 
Entregue o seu caminho ao Senhor. 
Tenha prazer no Senhor. 
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