
O DEUS DOS AFLITOS

Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. - Sl 107:6 

Hoje as 18 horas - Comunidade da Graça - Avenida Atibaia, 500



AFLIÇÃO (dic. Aurélio)

• Grande preocupação ou inquietação 

• Ansiedade, angústia



AFLIÇÃO (hebraico do A.T.)

• Estreito, apertado 

• Dificuldades, algo muito ruim 

• Calamidade, o pior já enfrentado 

• Adversário, inimigo, opressor



AFLIÇÃO (grego do N.T.)

• Prensar, imprensar, pressão 

• Opressão 

• Angústia 

• Dilema



Sobre as Aflições:

• Quando desobedecemos a Deus entramos em aflição 

[  ]  CERTO         [  ] ERRADO



Sobre as Aflições:

• Quando desobedecemos a Deus entramos em aflição. 

[  X  ]  CERTO         [  ] ERRADO



Sobre as Aflições:

• Se obedecermos sempre a Deus, jamais teremos aflições. 

[  ]  CERTO         [  ] ERRADO



Sobre as Aflições:

• Se obedecermos sempre a Deus, jamais teremos aflições. 

[  ]  CERTO         [ X ] ERRADO



Salmo 107
1 Deem graças a Deus, o SENHOR, porque ele é bom, e porque o seu 
amor dura para sempre. 

4 Perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade 
habitada. 5 Estavam famintos e sedentos; sua vida ia se esvaindo.  

6 Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em 
que se encontravam 7 e os conduziu por caminho seguro a uma 
cidade habitada.



Salmo 107
10 Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, 
acorrentados, 11 pois se rebelaram contra as palavras de Deus e 
desprezaram os desígnios do Altíssimo. 12 Por isso ele os sujeitou a 
trabalhos pesados; eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse.  

13 Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e eles os salvou da 
tribulação em que se encontravam. 14 Ele os tirou das trevas e da 
sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam.



Salmo 107
23 Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, 
24 e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. 25 
Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. 26 Subiam aos 
céus e desciam aos abismos; diante de tal perigo, perderam a coragem. 27 
Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. 

28 Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que 
se encontravam. 29 Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. 
30 As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto 
almejado.



Salmo 34 - Os justos têm aflições… 
17 Clamam os justos, e o SENHOR os escuta e os livra de todas as 
suas tribulações.  

18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado e 
salva os de espírito oprimido (contrito).  

19 Muitas são as aflições do justo…

mas Deus os livra de TODAS!



A quem Deus ouve?
Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é 
santo: “Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o 
contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do 
humilde e novo alento ao coração do contrito. - Isaías 57:15 

…mas o homem para quem olharei é este: ao humilde e contrito de 
espírito, que treme diante da minha palavra. - Isaías 66:2 

contrito: arrependido, o que reconhece seus erros



Na aflição o inimigo se aproxima…

O tentador aproximou-se dele e disse: “Se és o Filho de Deus, 
manda que estas pedras se transformem em pães”. 

Jesus respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’”.  

Mateus 4:3-4



Livre das Aflições! Salmo 91
14 “Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois 
conhece o meu nome.  

15 Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na 
adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra.  

16 Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.”


