
ESTUDO 05 
 
 

DERRAME LÁGRIMAS 
 
 
TEXTO: Salmo 42:1-4 
 
QUEBRA-GELO 

• De maneira descontraída, faça aos participantes a seguinte pergunta: O que são 
lágrimas de crocodilo? 

• “Lágrimas de crocodilo” é uma expressão da língua portuguesa, utilizada no sentido de 
“choro fingido”, ou seja, alguém que finge estar chorando. O crocodilo morde sua presa 
com muita força e a come sem mastigar. Para isso, precisa abrir muito a boca, fazendo 
com que a sua mandíbula comprima as glândulas lacrimais, fazendo-o lacrimejar. Assim, 
o crocodilo parece chorar sempre que está devorando a sua caça. 

• Agora pergunte se alguém do grupo já derramou lágrimas de crocodilo.  
 
INTRODUÇÃO: 

• O estudo de hoje vai abordar a importância de se derramar lágrimas, em outras palavras, 
de se quebrantar diante de Deus. 

• Por vezes derramamos lágrimas de autocomiseração, autopiedade, vergonha ou 
rejeição, que regam o nosso egoísmo e levam à depressão.  

• Entretanto, existe um derramamento de lágrimas que tem grande valor diante de Deus, 
como (1) lágrimas de compaixão (Rom. 12:15); (2) lágrimas de intercessão (Sal. 6:6-9) 
e (3) lágrimas de arrependimento. Trataremos deste último neste estudo.  

• Quebrantamento está ligado à confissão de pecados, arrependimento e humilhação 
diante de Deus.  

• Não haverá mudanças, vitória sobre o pecado, mover de Deus em nosso favor e 
avivamento pessoal e coletivo sem quebrantamento.  

• Vamos ver como a vida de 3 personagens bíblicos foi transformada pelo derramamento 
de lágrimas de quebrantamento.  

 
1. O QUEBRANTAMENTO DE PEDRO 

• Pedro respondeu: “Homem, não sei do que você está falando! “ Falava ele ainda, 
quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro 
se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: “Antes que o galo cante hoje, você 
me negará três vezes”. Saindo dali, chorou amargamente. (Lucas 22.60-62)  

• Pedro tinha negado Jesus três vezes e quando caiu em si pelo que havia feito ficou 
fortemente abalado.  

• E foi através de lágrimas que ele expressou o seu arrependimento por ter negado o 
Salvador.  

• Quando reconhecemos o nosso pecado precisamos sentir tristeza. Quem sempre se 
justifica pelo seu pecado vai continuar pecando.  

• A pessoa que admite seu pecado só para evitar as consequências não está realmente 
arrependida, mas apenas com remorso e vergonha das consequências como a 
disciplina, a exposição, os comentários e críticas. E por não estar realmente 
arrependida, muito provavelmente vai voltar a cair no mesmo pecado.  

• Pedro talvez pensasse que seu relacionamento com Jesus estava acabado. Mesmo que 
Jesus voltasse dentre os mortos, não haveria mais a mesma comunhão entre eles. A 



vergonha de ter negado a Cristo fazia com que ele não suportasse mais a culpa e se 
arrependesse. Ele chorou amargamente pelo que havia feito!  

• Mas observe o que aconteceu depois que ele chorou amargamente: A mensagem que 
os anjos mandaram aos discípulos através das mulheres que tinham visto o túmulo vazio 
teve um significado muito especial para Pedro. Eles disseram: “Vão e digam aos 
discípulos dele e a Pedro: ‘Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o 
verão, como ele lhes disse’ (Marcos 16.7).  

• Era um recado bem claro de Jesus para Pedro, como se dissesse: “as suas lágrimas 
não foram em vão; elas revelaram um arrependimento genuíno e um coração realmente 
quebrado”. Por causa das lágrimas sinceras, agora tudo estava bem entre Pedro e seu 
Mestre Jesus.  

• Por que Pedro, depois de negar a Jesus, se tornou um dos principais líderes da igreja 
primitiva? Por causa de seu quebrantamento.  

 
2. O QUEBRANTAMENTO DE DAVI 

• Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me 
persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a 
tua sentença e tens razão em condenar-me. [...] Cria em mim um coração puro, ó Deus, 
e renova dentro de mim um espírito estável. [...] Os sacrifícios que agradam a Deus são 
um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. 
(Salmo 51.3,4,10,11,17)  

• Quando já era rei de Israel, Davi cometeu pecado de adultério com Bate-Seba. Quando 
confrontado pelo profeta Natã, que era seu pastor, os seus olhos se abriram e ele se 
quebrantou diante de Deus. Davi não se justificou, mas arrependeu-se sinceramente de 
seus pecados. 

• O salmo 51 descreve seu arrependimento. Ele assumiu a sua culpa integralmente, 
confessou seu pecado sem culpar nada nem ninguém ao seu redor.  

• Suas lágrimas sinceras foram recompensadas, porque atraíram o perdão incondicional 
de Deus na vida do rei que havia pecado tão seriamente.  

• Por que o reinado de Saul foi um fracasso e o de Davi foi um sucesso? Qual foi a grande 
diferença entre eles? O coração quebrantado de Davi.  

 
3. O QUEBRANTAMENTO DE MANASSÉS 

• Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os 
quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e 
o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, 
e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor 
o ouviu e atendeu o seu pedido; de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu 
reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. (2 Crônicas 33.11-13)  

• Manassés foi um rei que fez aquilo que o Senhor reprova, imitando práticas detestáveis 
das nações daquela região.  

• Um resumo das suas obras pode ser descrito assim: queimou seus filhos em sacrifício, 
praticou feitiçaria, adivinhação e magia, além de recorrer a médiuns. Após ser advertido 
por Deus, Manassés não lhe deu ouvidos. Por causa disso, Deus enviou o exército 
assírio que levou o rei Manassés cativo para a Babilônia.  

• Mas na prisão, em sua angústia, Manassés buscou o perdão de Deus, e se humilhou 
muito diante dele. Ele colocou o rosto no pó e se angustiou pelo seu pecado. Ele caiu 
em si e buscou o favor de Deus. Não uma oração rápida, mas por muitos meses ele se 
quebrantou e se humilhou. Foi ali que ele expurgou aquele mal terrível que estava em 
seu coração e seu caráter. Deus ouviu a sua oração e o trouxe de volta a Jerusalém.  



• Por que um rei tão perverso como Manassés, que fez tanto mal à nação de Israel, teve 
seu coração e seu caráter transformados tornando-se um homem de Deus? Por causa 
do seu quebrantamento.  

 
CONCLUSÃO: 

• Se queremos viver um tempo de restituição precisamos começar com um coração 
quebrantado, um coração que derrama lágrimas de arrependimento.  

• Essa foi a razão para que vidas fossem poderosamente transformadas e se tornassem 
frutíferas para a glória de Deus.  

• Para terminar, vale considerar o que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto: A tristeza 
segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, 
e a tristeza segundo o mundo produz morte. (2 Coríntios 7:10)  

• Existe uma tristeza que é segundo Deus. Ela leva ao arrependimento, ao 
quebrantamento e consequentemente à salvação. Entretanto, existe uma tristeza que é 
segundo o mundo. Essa só produz remorso e leva à morte. Precisamos reconhecer a 
diferença e experimentar o verdadeiro quebrantamento. 

 


