
COMO DEUS AGE PARA TIRAR DA DEPRESSÃO 

SALMO 40.1-3 

 

INTRODUÇÃO 

Você já ouviu expressões como: “Eu estou num beco sem saída”. “Se correr o bicho pega, se 

ficar o bicho come”. “Olha, dessa acho que não saio”. “A maré está baixa”. 

Você crê que ainda que esteja no beco, há uma possibilidade de saída? Pois creia mesmo 

porque há uma possibilidade de sair do beco. Graças a Deus. Que coisa linda, que coisa bonita, 

graças a Deus. 

Quero fazer uma afirmação: creio que a depressão é uma experiência pela qual todos nós 

passamos. É possível que você já tenha passado por uma experiência de depressão. Para alguns, 

uma depressão mais forte, para ouros, mais leve, mais branda, mais suave, mais amena. Creio que 

a depressão seja a doença do século. 

É muito comum encontrar pessoas idosas deprimidas. Elas, via de regra, são depressivas porque 

seus filhos cresceram, casaram e agora elas estão sozinhas. Muitos idosos vão para um asilo, uma 

casa de repouso ou algo semelhante. Depois vem a viuvez, o marido morreu, a esposa morreu. E 

então, a depressão invade o seu coração. 

Em certos países está acontecendo uma coisa muito triste com os idosos, jovens e adolescentes. 

Os idosos estão partindo para a triste experiência do suicídio, e a depressão está assolando os 

jovens e adolescentes. Para se ter uma ideia, no Japão, que é um dos países mais industrializados 

do mundo, um dos mais ricos, com um padrão de vida mais alto, segundo alguns estudos, o índice 

de suicídio entre os adolescentes é um dos mais elevados do mundo inteiro. 

A depressão não vem só para os idosos, para os jovens, para os adolescentes ou para as crianças. 

A depressão não vem só para os negros ou para os brancos, para ricos ou para pobres, para as 

pessoas que têm cultura ou para as pessoas simples, humildes. A depressão atinge, direta ou 

indiretamente, a todos nós. 

Não vou abordar as causas da depressão ou os resultados da depressão, nem mesmo os 

sintomas da depressão. O que quero é que você saiba como sair do beco da depressão, conforme 

exporemos na Palavra de Deus. 

 

COMO DEUS AGE PARA NOS TIRAR DO BECO DA DEPRESSÃO. 

O contexto do Salmo 40 escrito por Davi, talvez o salmista tivesse seriamente enfermo ou 

diante da ameaça de morte na batalha. O salmo é um louvor por um grande livramento. Boas-

novas de libertação. 

À semelhança de Davi, nós podemos enfrentar graves doenças físicas e emocionais, ou 

enfrentarmos circunstâncias em nossa vida que poderão ser verdadeiras ameaças de morte. 

Diante das realidades, das contingências mais diversas que enfrentamos neste mundo caído, 

por muitas vezes a depressão poderá invadir a nossa vida, dominar o nosso coração. 

Depois que Davi faz uma afirmação sobre sua atitude diante de Deus frente a situação terrível 

que ele estava enfrentando ele passa a descrever as ações de Deus em favor de sua vida. 

 

DAVI SE VOLTOU PARA DEUS – A AFIRMAÇÃO DE DAVI 

“Esperei confiantemente pelo SENHOR” (VA) 

“Esperei com paciência pelo SENHOR” (NVA) 

“Coloquei toda a minha esperança no SENHOR” (NVI) 



“Eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno” (Bíblia A Mensagem – Tradução de Eugene Peterson 

– linguagem contemporânea). 

A palavra confiantemente (com paciência) representa uma reduplicação intensiva de “esperar” 

no hebraico, literalmente, “esperei e esperei”. 

 

AS AÇÕES DE DEUS 

• Deus se inclina 

“Ele se inclinou para mim” 

“Ele se voltou para mim” (NVT) 

“Finalmente, ele olhou para mim” (Bíblia A Mensagem). 

Deus presta atenção, ele se inclina para você. Ainda que você esteja vivendo uma experiência 

de depressão, ou mesmo um parente seu, lembre-se que Deus é um Deus que desce, é um Deus 

que nos ama, que se identifica, que você pode falar com ele.  

Por que há pessoas que gostam de fazer terapia? Porque a pessoa vai lá e encontra alguém que 

a escuta. Todas as pessoas gostam muito quando alguém as ouve. Você já parou para pensar que 

quando você escuta uma pessoa, essa pessoa se sente valorizada? 

Quando você vai conversar com uma criança, que ela é pequena, geralmente você conversa 

olhando para baixo e ela tem que ficar olhando para cima. Quando vou conversar com uma 

criança, geralmente procuro me assentar ou ficar na mesma altura dela para falar olho no olho. 

Falo assim para lhe dizer que Deus se inclina. Inclinar quer dizer: Deus se curva, vem aqui 

embaixo. Deus não é aquele Deus que fica lá no trono e que, para você chegar perto dele, tem 

que pedir licença. Deus não é assim não. Deus em Cristo se fez homem, veio até nós com seu 

amor, com sua graça salvadora. 

 

• Deus ouve 

“Ouviu quando clamei por socorro” (VA) 

“E ouviu o meu grito de socorro” (NVI) 

Então, Deus ouve você. Quando você chega perto dele para falar-lhe, ele se inclina para você. 

Deus fala baixinho para você: “O que é, meu filho: O que você quer falar comigo?”. Deus é 

assim.  

A pessoa quando está deprimida, já não tem muita força para falar. Então, o depressivo precisa 

que alguém o escute e eu quero lhe dizer: Deus o escuta. Você pode e deve abrir a alma, derramar 

o coração. Pode desabafar. Se você quiser chegar para Deus e dizer-lhe que não aguenta mais, 

está desanimado, que não tem jeito para você, pode chegar e falar que ele ouve. 

 

• Deus tira você do poço 

“Tirou-me de um poço de perdição” (v. 2) (VA). 

“Ele me tirou de um poço de destruição” (NVI). 

“Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo” (BV). 

Davi compara o seu sofrimento ao de um prisioneiro confinado num poço e ao do viajante 

atolado num traiçoeiro tremedal de lama. 

“Um poço de perdição” refere-se à morte ou ao sepulcro e, mais concretamente ao sheol 

(hebraico) ou morada dos mortos.  

“SENHOR, da cova fizeste subir a minha alma; preservaste-me a vida para que não descesse à 

sepultura” (Salmo 30.3). 

“E, tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água” (Gênesis 37.24). 



A crueldade praticada pelos irmãos de José não foi apenas emocional, mas também física e o 

lançaram na cisterna vazia, sem água. Aquela cisterna era o símbolo mais vívido da maldade dos 

irmãos de José. Era a forma mais grotesca de imporem a ele severa humilhação.  

“Tomaram, então, a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, que estava 

no átrio da guarda; desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama; e 

Jeremias se atolou na lama” (Jeremias 38.6). 

A cisterna tinha o formato de sino, com a parte estreita em cima.  

Quando pensamos em uma pessoa colocada numa cisterna, num poço, além de ser um lugar 

de prisão física, é um espaço de desprezo, abandono, humilhação, de tortura emocional, lugar 

de horror e completo desamparo.  

Davi compara o seu sofrimento ao de um prisioneiro confinado num poço e ao de um viajante 

atolado num traiçoeiro tremedal de lama. Quem sabe você está no poço, na fossa. Você pode 

estar se sentindo mal, em profunda tristeza, angústia, depressivo ou passando por uma fase ruim. 

Deus é poderoso e amoroso para lhe tirar do poço como tirou Davi. 

 

• Deus coloca os seus pés sobre a rocha e firma os seus passos (v. 2) 

“Poço de perdição...rocha”. A metáfora contrasta um poço lamacento com o apoio firme 

oferecido por uma rocha. 

Deus é poderoso para nos tirar do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de 

lama e nos fazer andar sobre uma rocha sólida. A rocha é símbolo de estabilidade e segurança. 

Deus me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Nossos pés 

sobre a rocha ficam estáveis, firmes, seguros. 

Salienta-se a bondade de Deus, pois é Deus quem veio socorrer e salvar Davi, fazendo aquilo 

que ninguém jamais poderia fazer. Das profundezas do pecado e do desespero, clamou a Deus, 

que lhe entendeu sua misericórdia, e o colocara às alturas das bênçãos, dando-lhe a segurança, 

erguendo-o do lamaçal de pecados, firmando-lhe os pés sobre a rocha.  

“O SENHOR é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo 

em que me refúgio; o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte” (Salmo 18.2). 

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem 

prudente que edificou a sua casa sobre a rocha” (Mateus 7.24). 

“E beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. 

E a pedra era Cristo” (1 Coríntios 10.4). 

O apóstolo Paulo afirma que era o Cristo preexistente que era a pedra, a rocha que 

acompanhava os israelitas no deserto (Deuteronômio 32.4,15). 

 

• Deus põe um novo cântico (v.3)  

Davi já passara por muitas experiências, mais esta lhe deu motivo para cantar este cântico 

novo.  

“Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo” (Salmo 33.3).  

“Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas; a sua destra e o seu 

braço santo lhe alcançaram a vitória” (Salmo 98.1). 

Na maioria dos contextos, o “novo cântico” refere-se a um cântico de vitória e pode indicar 

que a ameaça era de natureza militar. 

Deus é poderoso para nos ensinar a cantar sua mais nova canção. 

Então você não é mais aquela pessoa depressiva que fica se queixando: aí...daqui, aí...dali. 

Tem gente a quem nunca se deve perguntar: Como vai? Devemos perguntar: Onde doí? Porque 



está sempre cheia de dor, é o “com dor”. O “com dor” é assim porque é dor aqui, dor ali, dor de 

manhã, dor ao meio-dia, dor à noite. 

Aquela pessoa depressiva, quando você a encontra, ela agora está cantando: aleluia, aleluia! 

Porque agora, Jesus colocou em seus lábios um novo cântico.  

Há um versículo na Bíblia que diz que a pior coisa é morar com uma mulher rixosa (Provérbios 

21.9). E outro versículo afirma que a mulher rixosa é semelhante a uma goteira que cai noite e 

dia (Provérbios 27.15). Mas não é só a mulher que age assim, tem homem assim também, que 

quando ele vai chegando em casa a samambaia vai ficando murcha, o cachorrinho vai para 

debaixo do sofá, os gatinhos se escondem. A mulher já sobe: o chefão, todo-poderoso, está 

chegando. Ele estufa o peito e diz que a última palavra é dele. Há muitos homens assim. 

Coitadinha da esposa, já põe o chinelo no pezinho dele, toalha no pescoço... 

Quando Jesus entra na casa ele muda tudo. Todos percebem a presença de uma pessoa que 

tem Jesus. Perto dela todos ficam tranquilas, sentem paz, têm vontade de ficar próximos dessa 

pessoa, pois ela transmite alegria. Como é bom conviver com uma pessoa assim. 

 

CONCLUSÃO 

Há passos importantes que deverão ser dados para sair da depressão: 

 

Primeiro passo: Aceite o convite de Jesus.  

Você já aceitou o convite de Jesus? 

“Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei”. (VA). 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Almeida Revista e 

Corrigida). 

Você concorda que uma pessoa deprimida está com um fardo, está oprimida, abatida, 

desolada? Então Jesus diz: “Vinde a mim”. 

 

Segundo passo: Lance sobre Ele. 

Em 1 Pedro 5.7 lemos: “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado 

de vós”. 

Lance sobre Deus. Jogue então, a sua depressão, a sua ansiedade sobre Jesus. 

 

Terceiro passo: Leia a Palavra de Deus e ore. 

Todos os dias, leia a Palavra de Deus e ore, pelo menos 15 minutos. 

Na oração, primeiro você agradece; segundo, você louva; terceiro, você adora; quarto, você 

confessa; quinto você pede. Tudo isto você pode fazer em 7 minutos. 

 

Quarto passo: Tenha comunhão com os irmãos. 

Procure manter a comunhão com seus irmãos. A tendência da pessoa depressiva é o 

isolamento. Não faça isso. Procure relacionar-se com as pessoas. 

O que você não pode deixar de fazer é ir à Igreja. Não deixe de se relacionar com os irmãos. 

Pegue sua Bíblia e vá para a casa de Deus. Vá adorar a Deus. Vá ficar pertinho dos seus irmãos. 

Cante com seus irmãos, ore com eles, adore a Deus com eles e fique junto deles, porque a 

comunhão o fortalecerá em nome de Jesus.  

 

Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 26/09/21, na Primeira Igreja Presbiteriana 

de Indaiatuba 


