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1. Leitura: 1 Crônicas 29.11 

 

2. Cântico: Hino 001 – Antífona (Link: https://www.youtube.com/watch?v=tfG81Q1AUyY) 

 

3. Oração: Ore clamando a Deus que console, através do Espírito Santo, os familiares 

que perderam seus entes queridos pelo COVID-19. 

 

4. Leia Salmo 27: O medo é evidente, esse salmo apresenta que a confiança é o 

antídoto para o medo. O medo se apresenta muitas vezes na Palavra de Deus, com 

outros personagens icônicos, que amam a Deus, que servem a Deus, mas que, como 

nós, são humanos. Em meio de nossa caminhada podemos ser tomados pelo medo, 

mas esse salmo nos traz lições importantes quanto os medos que podemos ter na 

vida: 

 

Confiança em Deus, mediante a adversidade (v.1-3).  

 

O salmista já começa afirmando que Deus é a sua luz e a sua salvação, como demais 

vezes já vimos nos roteiros anteriores, mais uma vez o salmista afirma que Deus é a 

razão para tudo em sua vida. Se não fosse o Senhor ser a sua luz, ele não saberia 

para onde sua vida estaria indo, se não fosse o Senhor, ele não teria salvação. Logo 

ao fazer as duas próximas perguntas, podemos perceber que o mesmo estava com 

medo, mas que a sua confiança no Senhor era o “remédio” para esse medo passar. 

Mesmo que o salmista fosse encurralado, pego em uma armadilha, ou outro tipo de 

mal, ele ainda continuaria firme e confiante, pois ele têm a certeza de quem é sua Luz 

e Salvação. 

 

Nossa segurança é no Senhor (v.4-6) 

 

O salmista anseia em viver na casa do Senhor (v.4), mas isso podemos entender que 

o templo era conhecido, na época, como morada de Deus, ou seja, onde Deus está ali 

encontramos total segurança. Não importa o tipo de adversidade, seja ela qual for, o 

salmista passará por elas por causa da bondade de Deus e de Sua orientação. O 

salmista afirma que tal segurança que possuí é pelo fato de Deus o proteger e tal 

proteção traz a ele uma alegria sem fim, por isso cantará e louvará ao Senhor (v.6). 

Devemos cantar e louvar ao Senhor, não somente porque Ele nos abençoa, mas por 

tudo que Ele faz conosco. 

 

Um clamor (v.7-14) 

 

O salmista começa a clamar a Deus pedindo que Ele o ouça, ouça suas orações, ouça 

seu clamor. Após afirmar que somente Deus pode mantê-lo seguro e que somente 

Nele o ele pode confiar, agora ele finaliza o salmo clamando a esse Deus que tanto ele 

mesmo confia, depende. O seu próprio coração o conduz a busca a Deus (v.8), afirma 

que Deus é seu salvador e, por isso, ao clamar que Deus não o desampare ou o rejeite, 

mesmo o abandone, é porque o salmista têm total convicção de quê suas orações são 

ouvidas pelo Senhor, por aquele que é o único que pode livrá-lo, salvá-lo, cuidá-lo. O 

salmista continua a defender sua “tese” ao confirmar que mesmo que sua mãe e pai 
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o abandonem, Deus nunca faria isso. Usar o laço familiar para confirmar que Deus 

nunca o abandonaria é para dar a certeza, aos seus leitores, de que o amor de Deus 

é muito maior do que dos nossos próprios pais, do que qualquer laço humano, por isso 

ele nunca nos abandonará. Somente o Senhor quem pode livrar ele de todo e qualquer 

inimigo. No fim o salmista termina dizendo que a sua salvação deve ser esperada com 

paciência confiando em Deus, mesmo que medo o alcance, ele precisa ser forte e 

corajoso, deve continuar esperando no Senhor. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) O medo já alcançou sua mente e seu coração? Está sendo difícil os dias que se 

prolongam dessa pandemia? Parece que isso nunca terá fim e o que só enxergamos é 

falência, dor, tristeza ou algo parecido com essas coisas? Se tudo isso está 

acontecendo conosco convido-lhe a confiar em Deus mediante toda e qualquer 

adversidade. Lembre-se que Deus é a nossa Luz e Salvação, nele podemos confiar. 

 

b) Os que confiam no Senhor podem ter a certeza que ele nos dá segurança. O Senhor 

é a nossa fortaleza na hora da angústia (Salmo 46.1-3). Devemos depender do 

Senhor e depositar nossa fé Nele. Nosso clamor deve ser somente a Deus, pois Ele é 

o único que pode nos ajudar e nos resgatar. O maior legado que podemos deixar para 

nossas futuras gerações é o quanto amamos, dependemos, buscamos, confiamos e 

tivemos fé no Senhor, pois sabemos que Ele é a nossa Salvação! 

 

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: Seguro estou em Ti – Rapha Sousas 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=STqHuv1JrDY) 

 

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. Clamamos a Ti, pois seguro estamos, retira de nós todo 

medo, o substitua por confiança somente em ti, seja nossa plena esperança. Oramos 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
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