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INTRODUÇÃO: 
 

Parece-nos, algumas vezes, que Deus está muito distante de nós - "Por que, Senhor te conservas longe? E te 
escondes na hora da tribulação?" ( Sl 10.1). Imediatamente a nossa alma responde à essa distância, com 
intrigantes reações – nos sentimos sosinhos! Todos nós podemos citar, sem prolongar muito nossa 
busca no arquivo da memória, algum momento onde estivemos sós quando mais precisamos. Ninguém 
gosta de estar sozinho e, por mais incrível que seja, a solidão é uma das causas mais freqüentes da 
depressão. Dentro do pensamento religioso, nós, cristãos, defendemos a doutrina da onipresença de 
Deus, onde afirmamos que o Senhor se faz presente, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Porém, 
pergunte a um cristão se alguma vez ele se sentiu só, mesmo sabendo que o Pai Celestial, pela doutrina, 
estava por perto. Você se impressionará com a resposta. Embora todos saibam que o Criador está 
sempre perto, não somos capazes de discernir a sua presença em todos os momentos de nossa vida. 
Não é de admirar que o salmista tenha sido inspirado a expressar essa ausência logo no primeiro 
versículo de um salmo. Nossa preventiva reação, sempre possui diversos paradoxos: 

 
 
ESBOÇO: 
 

 
1. As raízes das nossas emoções: 2 Co 12.7 
 

“E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a 
saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar”. 
 

 COMO UMA FITA MAGNÉTICA DE DOIS CANAIS, NOSSAS EMOÇÕES E 
INFORMAÇÕES ESTÃO GRAVADAS NA PERIFERIA DA ALMA! 

 
2. Controlando nossas emoções: Sl 86.11 

 
“Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração ao temor do teu 
nome”.; “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai”. 
 

 DESCUBRAMOS O QUE NOS IMPELE À DETERMINADAS AÇÕES! 
 

3. Descobrindo nossos traumas: Sl 139.23,24 
 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há 
em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno”. 
 

 NOSSOS TRAUMAS SÃO EMOÇÕES CM PROFUNDAS RAÍZES! 



 
4. Usando a nossa liberdade em Cristo: Gl 5.1; Jo 17.17. 

 
“Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo 
da servidão”; “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade”. 
 

 EXERÇAMOS NOSSA LIBERDADE EM CRISTO! 
 

5. Perdoando o nosso passado: Ef 4.32 
 

“Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como 
também Deus vos perdoou em Cristo”. 
 

 PERDOAMOS PARA NOSSO PRÓPRIO BEM! 
 

 
 

CONCLUSÃO: 
 
“As ânsias do meu coração se têm multiplicado”, mas o Senhor tem nos ouvido em todos os 
momentos, mesmo que ele pareça está distante de nós! 
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