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Livra A Minha Alma (Parte 2) 
 

Salmo 142:7 
 

Introdução: na semana passada começamos a ver os sintomas de uma alma emocionalmente 
encarcerada. Vimos como o passado pode nos amarrar, como o inimigo alimenta lembranças e 
sentimentos que nos prendem, como os efeitos negativos nos roubam a força e o ânimo, e, 
também, como podemos cair na armadilha do isolamento, por achar que é o melhor caminho. 

 
Nessa semana, veremos mais um aspecto negativo do encarceramento e como saímos de lá. 
Além disso, veremos também, o que acontece na vida de uma pessoa que é retirada da prisão 
da alma. 

 
5. O encarcerado busca a companhia de outro encarcerado – vimos na semana passada que o 

encarcerado busca o isolamento. Todavia, também temos que considerar que o único convívio 
que o encarcerado se permite é estar na companhia de outro encarcerado. Eles se associam 
porque, desse modo, mutuamente, eles alimentam as lamúrias um do outro.  

 
Dessa maneira eles fazem a manutenção da enfermidade, e se distanciam mais e mais da cura 
e da libertação. Lembrando as palavras de Jesus, podemos dizer que a situação se assemelha a 
um cego que tenta guiar outro cego. Tudo o que falam e ouvem um do outro só reforça o 
equívoco, fazendo com que as “grades da prisão” se tornem mais fortes. 

 
6. Deus é quem tira a alma do cárcere – ainda que o nosso querer seja necessário, temos que 

reconhecer que Deus é a fonte de cura, de vida e de libertação. Davi clamou ao Senhor 
suplicando que tirasse a sua alma do cárcere. Ou seja, ele reconheceu o seu estado, não quis 
permanecer preso, mas também reconheceu que sem Deus a sua sorte não seria mudada.  

 
Deus respeita a vontade do homem e fica esperando que ele se decida. A decisão é 
fundamental, querer sair da caverna é importante, sem essa atitude nada acontecerá. Porém, 
por mais importante que seja a nossa decisão, ela é insuficiente. Temos que nos decidir, mas 
temos que reconhecer que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que nos tira de lá. 

 
7. Quando saímos do cárcere o louvor é restaurado – Davi pede que Deus lhe tire do cárcere 

para que ele dê graças ao Senhor. A Bíblia conta a história de Paulo e Silas que estavam presos 
em Filipos e, por volta da meia noite, mesmo naquela circunstância, cantavam no cárcere (At 
16:25). Paulo e Silas estavam presos fisicamente, porém, emocionalmente e espiritualmente, 
eles estavam livres, por isso podiam cantar.  

 
Entretanto, muitas pessoas, ainda que estejam livres fisicamente, não conseguem louvar e 
adorar a Deus porque estão em prisões emocionais e espirituais. Nesse ponto, entendemos 
que o louvor é resultado da libertação que alcançamos em Deus. Desse modo, quando saímos 
do cárcere, valores e motivações são transformados e o louvor e a adoração brotam 
naturalmente em nossa vida. 

 
8. Quando saímos do cárcere atraímos os justos – não podemos finalizar esse estudo sem 

destacar as últimas palavras de Davi nesse Salmo: “os justos me rodearão, quando me fizeres 
esse bem”. O salmista está afirmando que aqueles que saem do cárcere com a ajuda de Deus 
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atraem os justos. As multidões se aproximarão, pois terão prazer em estar em nossa 
companhia. Verão a nossa mudança, a prosperidade da nossa alma e nos rodearão.  

 
Por outro lado, uma pessoa amarrada, mal-humorada, que vive se lamentando, acaba 
afastando os outros. O evangelho é o poder de Deus, quando provamos desse poder e por ele 
somos transformados, mesmo sem falar nada, a nossa vida por si só já fala e atrai as pessoas. 
Portanto, deixe Deus fazer “esse bem” na sua vida. Permita que Ele realize a sua obra em você. 
Seja livre! Seja curado! Certamente, você viverá rodeado de justos que serão atraídos pelo seu 
viver! 
 


