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1. Leitura: Salmo 65 

 

2. Cântico: Hino 07 CC - Maravilhas Divinas                                             

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=3nWiOVkssBE) 

 

3. Oração: Agradeça a Deus por toda misericórdia e graça dispensada 

em nossas vidas, crendo que nunca seremos abandonados, certos de 

que, Deus não virou as costas para nós neste momento mesmo nesses 

dias de tamanhas incertezas. 

 

4. Leia Salmo 35:  

 

Enquanto Saul foi o inimigo de Davi, os nobres e tais como eles, 

que naquele tempo exerciam alguma autoridade, tinham 

furiosamente conspirado destruir um homem inocente. Prosseguiram 

a induzir a plebe a participar com eles em seu ódio e crueldade, de 

modo que todos eles, dos mais proeminentes aos mais humildes, se 

voltarem contra ele com ódio implacável. Visto, porém, que ele sabia 

que a maioria deles era irrefletidamente impelida a tal atitude, 

movida pelo erro, pela insensatez e pela ignorancia da verdadeira 

situação dos negocios, ele só considera seus inimigos aqueles que, 

com deliberada malícia e impiedade, faziam tudo pata agradar a Saul. 

 

5. Advoga minha causa , ó Jehovah (v.1-3).  

 

Uma vez que os inimigos de Davi não só declaradamente buscavam tirar-

lhe a vida, mas também o atribulavam com calúnia e deturpação, ele 

pleiteia a reparação de ambas injustiças. Em primeiro lugar, ao apelar a 

Deus que saia em seu auxilio e defenda sua casa, ele indica o que fará com 

os homens perversos e malignos. Em segundo lugar, ao insistir com Deus 

a que lance mão de armas, ele revela que estava sendo gravemente 

oprimido.  

 

Se mesmo Davi não escapou à malícia dos homens maus, então não nos 

deve parecer surpreendente ou estranho que sejamos censurados e feridos 

por eles. As injúrias que lançam sobre nós podem ser graves e dolorosas, 

mas incomparável consolação se nos apresentam nesta consideração de 

que Deus mesmo se interpõe em nossa proteção e defesa contra as falsas 

acusações. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nWiOVkssBE
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Toma o escudo e o pavês. 

 

Certamente que as palavras, em seu sentido próprio e estrito, não 

podem aplicar-se a Deus, o qual não necessita de espada nem de 

pavês; porquanto, só pelo sopro de sua boca, ou simplesmente com 

um aceno, ele pode destruir todos os seus inimigos. Mas ainda que à 

primeira vista tais figuras apareçam rudes, não obstante o Espírito 

Santo as emprega à maneira em relação à fragilidade de nosso 

discernimento, com o propósito de imprimir mais eficazmente em 

nossas mentes a convicção de que Deus está presente para socorrer-

nos. 

 

Diz à minha alma. 

 

Davi deseja ter plenamente fixo em sua mente e estar plenamente 

persuadido de que Deus é o autor de sua salvação. Disto ele não podia 

ter certeza e nem determina à luz da presente situação; pois tal é a 

insensibilidade de nossa natureza, que Deus repetidas vezes nos livra 

sendo que dormimos e permanecemos ignorando sua salvação. 

 

Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam minha 

alma (v.4-7). 

 

Davi invoca a Deus para tomar vingança de seus inimigos; e roga 

não só que frustre e destrua seus desígnios, mas também que lhes 

retribua segundo seus méritos. Em primeiro lugar deseja que sejam 

confundidos e cobertos de vexame, levando suas expectativas e 

desejos ao fracasso; e em seguida avança ainda mais, desejando 

que, embora se considerem inabalavelmente estabelecidos. 

 

Ele declara que não tomava em vão o nome de Deus, nem o 

invocava por proteção sem justa causa, pois assevera publicamente 

sua inocência e se queixa de que era assim severamente afligido 

sem ter cometido crime algum nem dado ocasião alguma a seus 

inimigos. 

 

Que lhe sobrevenha a confusão da qual não tem consciência (v.8-

10).  

 

Davi novamente ora para que Deus volte contra a cabeça de seus inimigos 

o malefício que haviam dirigido contra um homem justo e inofensivo. 
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Consequentemente, o que se diz de um só homem se aplica a todos os 

inimigos de Davi em geral, a menos, talvez, que estejamos mais inclinados 

a pressupor que a alusão é feita a Saul ou alguns nobres.  

 

E então minha alma se rejubila em Jehovah. 

 

Davi, promete neste versículo que será grato a Deus. Isto é ainda mais 

evidente à luz do próximo versículo, no qual, enaltecendo sublimemente a 

benevolência divina, ele diz que celebrará a memória dela como parte de 

seu próprio corpo. Portanto ele declara que não esquecerá o favor que Deus 

lhe concedera. 

 

Ó Jehovah, quem é como tu?. 

 

Aqui ele explica mais plenamente a natureza de sua alegria na salvação 

divina da qual falara, mostrando que ela consistia em atribuir ele 

inteiramente a Deus o livramento que havia alcançado. Os homens em geral 

louvam a Deus de uma maneira que raramente fazem a décima parte do 

que lhes é devido. Davi, porém, distinguindo-se de todos os outros, 

distintamente declara que toda a glorificação por seu livramento é uma 

parte exclusivamente dele. 

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Sejamos gratos a Deus, indo até ele em oração, confiante e crendo 

que Deus nunca nos abandonara.  

b) Reconhecer toda a grandeza de Deus, é sinônimo de ter fé. Ser grato 

até mesmo na dor, é sinônimo de ter a fé genuína. Davi, nestes salmos 

nos ensina todas essas coisas, devemos depositar em Deus toda a 

nossa confiança. 

 

c) Cântico: Hino 15 CC -  A Deus demos glória                                  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=HEYHI1hwOSc) 

 

7. Oração: Agradeça por sua família e pelos mantimentos sabendo que 

em tudo Deus tem suprido as nossas necessidades.    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEYHI1hwOSc
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ANEXO PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇAS 

Devocional 

Quinta-Feira - 14.05.2020 
 

Vamos continuar aprendendo sobre nosso versículo da semana?  

“ Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça. ” 2 Timóteo 3.16 

“... para repreensão, para a correção...” 

Mas, o que significa: 

Repreensão: Corrigir de modo bondoso. Fazer a verificação pelo qual algo é provado 

ou testado. 

Correção: Ajuda a manter-se digno e a seguir o caminho correto. 

Em Mateus 18.15 e 1 Timóteo 5.20 (Leiam juntos), o mesmo termo é usado, 

sugerindo convencimento a respeito do pecado. 

Essa deve ser nossa postura com a Bíblia: quando nossos pais, avós, 

professores da igreja... nos REPREENDER com a Palavra de Deus porque estamos 

em pecado, seremos convencidos dos nossos erros, mas o versículo nos fala também 

sobre a CORREÇÃO, que enfatiza o lado positivo. Nós como pecadores devemos não 

só sermos advertidos (repreendidos), a abandonar os caminhos errados, mas sermos 

também guiados (corrigidos) nos caminhos certos. 

Portanto, as escrituras deve ser nosso manual de ensino; Ela examina se há em 

nossa vida algum pecado (“para repreender”), e nos dirigi a um caminho correto 

(correção). 

Para refletir: Pergunta 14 do catecismo de Westminster. 

O que é pecado? 

Resposta: Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou 

qualquer transgressão desta lei. 

- Atividade Manual 

No seu bloquinho de anotações, escreva atitudes erradas que precisam ser 

repreendidas e corrigidas em sua vida, converse com seus familiares e depois orem 

juntos, pedindo a Deus que o ajude nessa mudança de atitudes. 

Durante a semana, não esqueçam de fazer as atividades impressas e 

manuais, decorar o versículo e aprender as perguntas do catecismo. Que Deus 

os abençoe. 


