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1. Leitura: 1 Crônicas 16.34 

 

2. Cântico: Hino 009 – Santo (Link: https://www.youtube.com/watch?v=dyniXQhzFME) 

 
3. Oração: Ore clamando a Deus em favor dos nossos irmãos em Cristo, em especial, 

sobre os que se encontram no grupo de risco. 

 

4. Leia Salmo 15: Ao longo dos próximos dias estaremos meditando no livro de 

Salmos, o qual é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias, 

subdividida em cinco livros. Muito oportuna a realidade que estamos experimentando, 

tais canções são próprias para o uso, tanto no culto congregacional quanto para a 

devoção particular, sendo considerados com um resumo de toda a Bíblia. 

 

O Salmo 15 começa com uma pergunta fundamental (v1), e todo o salmo é uma 

resposta em relação a essa pergunta: “Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem 

poderá morar no teu santo monte?”. Além disso esse salmo parece ter uma marcante 

semelhança ao salmo 24. A partir desse Salmo podemos retirar lições muito valiosas 

para os dias de hoje: 

 

Uma pergunta crucial (v.1).  

 

Não sei se você já pensou sobre isso, mas gostaria de trazer essa pergunta reflexiva 

para cada um de nós: Você consegue perceber, nessas perguntas, o quanto o salmista 

exalta a pessoa de Deus? São duas perguntas bem simples, bem comuns, mas com 

uma profundidade sem igual. Observe como o salmista traz os seus leitores a entender 

o quanto Deus é santíssimo (Isaías 6.3), justo (Salmo 119.137), Todo-Poderoso 

(Salmo 91.1), entre outras verdades em duas simples perguntas. Outra questão que 

podemos ver é que o autor do salmo faz duas perguntas corretas, duas perguntas de 

extrema importância, ele não se preocupa em fazer perguntas rasas, mas em fazer 

perguntas bem mais importantes. Quantas vezes nós não perdemos o nosso tempo 

com perguntas rasas e “sem sentido”, em vez de estarmos preocupados com aquilo 

que realmente farão diferença em nossas vidas? O apóstolo Paulo nos ensina sobre 

isso. Ele nos ensina a evitar as conversas inúteis e profanas (2 Timóteo 2.16), evitar 

conversas tolas (Efésios 5.4), a falar aquilo que é útil a fim de comunicar graça aos 

que a ouvem (Efésios 4.29). O salmo é iniciado dessa forma, levando a cada um dos 

leitores a pensarem sobre Deus. 

 

Uma resposta correta que cumpre a vontade de Deus (v.2-5) 

 

O salmista nos dá uma grande lição com esses versos: Não adianta somente fazer 

perguntas corretas, mas precisamos aprender a dar respostas corretas. A pergunta 

que ele fez traz uma grande reflexão de quem é Deus, mas a sua resposta completa 

seu argumento sobre isso. Quem habitará no templo do Senhor? Somente aqueles que 

são chamados para serem piedosos (Salmo 4.3), podem cumprir as características 

aqui apresentadas pelo salmista. Mas, o ensinamento mais profundo é que tais pessoas 

só podem ser assim por Deus ser quem Ele é; um Deus santíssimo, Todo-Poderoso, 

amoroso, justo, reto, misericordioso. Só podemos ser íntegros e praticar o bem, falar 
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a verdade a partir de nossa fonte de vida, não usar a língua para difamar, que nenhum 

mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem 

merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, 

mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem 

aceita suborno contra o inocente, somente por causa de Deus. Parece que isso é um 

contraste com o salmo anterior, enquanto ele apresenta que a humanidade está 

depravada totalmente, aqui o salmista prova que só podemos ser tudo isso se Deus 

assim nos conduzir e escolher. Em resumo, só podemos ser piedosos, se Deus nos 

escolher para sermos. Deus é a causa e o efeito de conseguimos cumprir com o que o 

salmista nos apresenta. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Deus é bom, é o Deus Todo-Poderoso, por causa disso, devemos ter a certeza que 

Ele é quem transforma nossas vidas, nossos corações (Filipenses 1.6). Precisamos 

ensinar nossos filhos que o mais importante na vida de qualquer cristão (pequeno 

Cristo) não são nossas conquistas, mas como em toda a nossa vida glorificamos a 

Deus. O salmista fez duas perguntas profundas para nos levar a pensar sobre Deus e 

seu caráter, isso que deve estar sempre em nossas conversas. Qual o maior assunto 

que rege nossas conversas em família? 

 

b) Não têm como sermos “bons” e “retos” sem Deus está nos conduzindo. Mas uma 

vez somos levados a dependência de Deus. A pergunta que nos leva a reflexão e 

aplicação é: Cremos nisso e vivemos de acordo com essa verdade? Dependemos de 

Deus em tudo? Ensinamos nossos filhos, primeiramente, a amar a Deus sobre todas 

as coisas e fazer tudo na sua vida para que Deus seja glorificado? Precisamos, com 

urgência, viver para Deus em tudo. 

 

Em meio ao desespero e ao pânico que assola o mundo nestes dias, que o nosso 

testemunho de fé brilhe a todos os que nos cercam, independente das circunstâncias, 

e que ao nome de Jesus seja dada toda honra, glória e louvor, que lhe é devida. 

 

 

6. Cântico: Nosso Rei – Projeto Sola (Link: https://www.youtube.com/watch?v=QBSRPNd9LAg) 

 

7. Oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos pois és o nosso Deus e 

governas sobre tudo. Que as nações do mundo possam reconhecer-te e ouvir a tua 

voz. Destrói o pecado e a incredulidade. Elimina toda barreira que se levante ao triunfo 

do Evangelho e antecipa o dia quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará 

que Jesus Cristo é o Senhor. Nos ensina a viver para a tua glória, que possamos, com 

nossas vidas, estar constantemente exaltando a Ti Senhor. Oramos em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
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