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1. Leitura: Isaías 25.1 

 

2. Cântico: Oração Sacerdotal – Banda Dort  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE ) 

 

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

profissionais de saúde, por todos que estão na linha de frente ao combate do COVID-

19. 

 

4. Leia Salmo 26: Este lamento torna evidente que havia um conflito entre os grupos 

religiosos em Israel. Alguns comentadores sugerem que uma epidemia está envolvida 

nos antecedentes. Mesmo que isso seja verdade, os protestos do salmista quanto à 

sua integridade apontam para uma sociedade na qual os ímpios têm ascendência. Este 

salmo, embora mais individual que corporativo, poderia bem ter sido usado por um 

grupo piedoso em tempo de aflição. A partir desse Salmo podemos retirar lições muito 

valiosas para os dias de hoje: 

 

Inocente (v.1-7).  

 

O salmista começa o capítulo clamando a Deus, pedindo sua justiça, além disso ele 

afirma sua integridade. Pede que o Senhor o sonde, veja o seu coração, observe a sua 

mente, tudo isso para que possa ser confirmado por Deus sua integridade. Mas aqui 

podemos observar algo muito peculiar, mesmo o salmista afirmando sua integridade 

ele deixou claro que o mesmo é possível somente por causa de Deus. O amor de Deus 

e Sua verdade é quem o tornou integro (Romanos 8.38-39; Salmo 33.4). A verdade 

de Deus é quem o faz ficar longe dos homens falsos, nem com os hipócritas, além 

disso ele não suporta está com os ímpios (Salmo 1.1). Com isso, mediante apresentar 

que a verdade de Deus o faz ficar longe dessas coisas, ele faz mais uma afirmação 

que sua inocência o permite estar com Deus e tal possibilidade o faz louvar a Deus 

com gratidão e muita alegria, além de afirmar tudo o que Deus faz e fez, todas as suas 

maravilhas. 

 

Uma oração (v.8-12). 

 

Após afirmar sua inocência, por causa de Deus, o salmista entrega aos leitores o seu 

amor a Deus, por quem Ele é. Ele afirmar que Deus é seu tudo, podemos ver isso 

quando ele diz “onde tua glória habita” (v8), mas podemos saber que a glória de Deus 

está em todo o lugar (Isaías 6.3), logo o salmista declara seu amor a Deus onde quer 

que ele vá. Assim o salmista convoca a misericórdia de Deus para que Ele não o 

condene como aos pecadores e nem que tenha o mesmo fim deles, mais uma vez 

afirmando que vive com integridade e que somente Deus pode livrá-lo. Deus é quem 

o mantem em retidão. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Passamos tempos difíceis, um tempo de pandemia, e somente Deus pode nos guiar, 

somente ele pode nos manter íntegros em meio a uma sociedade cruel e corrupta, que 

https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE
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busca ter qualquer tipo de benefício e serem oportunistas. Nós dependemos de Deus 

e Ele, somente Ele, pode nos manter íntegro. 

 

b) Deus está cuidando de todas as coisas, de Suas mãos nunca saiu o controle da 

história. Devemos nos alegrar no Senhor ao saber que Ele nos mantêm firmes e 

inocentes mediante as adversidades e dificuldades da vida. O Senhor quem nos livra 

do mal e de qualquer coisa que possa afetar o cumprimento de Sua Vontade perfeita. 

Nós, quanto cristãos, precisamos depender somente Dele. 

 

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: Magnificat – Projeto Sola 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=qvWcfu37HZI) 

 

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 ajude somente em ti confiar e nos torna integro 

mediante a verdade da Sua Santa Palavra. Oramos em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Amém!  

https://www.youtube.com/watch?v=qvWcfu37HZI

