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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Toda Honra, Glória e Louvor – Comunidade da Vila  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=FupElw2Fepw) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante Deus e 

agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 36] Este salmo nos apresenta um contraste do homem pecador e um 

Deus misericordioso. Em seguida, há um clamor, por parte do salmista, a Deus mediante o 

contraste. Apesar de tudo isso, precisamos entender o que o salmista quer nos ensinar. 

 

• O pecador como ele é [v.1-4].  

O pecador, de fato, é alguém que não conhece a Deus, possuidor de um coração endurecido, 

teimoso e rebelde contra o criador. Além disso, enxerga como inútil o fato de existir pessoas que 

servem a Deus. São egoístas, são egocêntricos (isto é: “eu sou o centro do universo”), que 

abraçam o pecado e a injustiça, mas tem pavor do que é correto e justo (na verdade, para eles, 

isso soa como algo estranho). Entre os pecadores há aqueles que buscam fazer o “bem”, mas até 

mesmo seus feitos mais bem intencionados são cheios de maldade, malícia, más intenções. 

Resumindo, é reafirmar o que o salmista disse sobre os pecadores “ele nunca rejeita o mal” (v4).  

 

Aprofundando-se nas Escrituras 

Vamos dedicar nossa atenção em um exercício bem simples, mas que é capaz de nos fazer 

refletir. Realize a leitura do verso primeiro deste salmo em bíblias com versões diferentes (NVI, 

ARA, ARC, NAA, etc.) – Isto pode ser feito também por meio de aplicativos. Pense: Qual o foco que 

eles estão dando? 

Vejamos! Na NVI – Nova versão internacional, o versículo primeiro diz o seguinte: “Há no meu 

íntimo um oráculo”; já na versão ARA – Almeida revista e atualizada - ele diz o seguinte sobre o 

mesmo verso: “Há no coração do ímpio”. Percebeu?  

Para discussão em família:  

Por que esses versos parecem tão diferente? - Um dá ênfase ao próprio salmista, enquanto o 

outro aponta para o ímpio. Como perceber essa questão pode nos ajudar a nos aprofundarmos 

mais nas Escrituras Sagradas?  

Bom, podemos entender da seguinte forma: Um aponta para a verdade de que só um pecador 

resgatado pela graça de Deus pode ter a consciência de que o nosso coração é um oráculo que 

aponte para nossa corrupção; Logo, na outra versão, vemos que é atribuído ao ímpio, a voz da 

transgressão – O ímpio em si mesmo é incapaz de perceber a sua própria corrupção. Mas o que 

ambos nos ensinam? Independente do foco que demos e a interpretação que iremos adotar, 

ambas apontam para uma mesma verdade: os pecadores não temem a Deus (Cf. Rm 1. 27-29).  

 

• Quem Deus realmente é [v.5-9].  

O salmista, agora, faz um comparativo mediante o entendimento dos pecadores sobre Deus e 

de quem realmente Ele é. Para os pecadores Deus é inútil, serví-lo é perca de tempo - a 

humanidade caída perdeu toda a reverência pela majestade de Deus (36.1; cf. Rm 3.18), mas, o 
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salmista nos apresenta quem realmente o nosso Senhor é. Deus possuí um amor tão imensurável, 

uma fidelidade sem medida, sua justiça é muito mais firme que as montanhas, tudo o que Deus 

decide fazer, não conseguimos entender. Deus, o amor que Ele possui é como um tesouro, algo 

muito precioso. Os vs 5 e 6 comunicam a majestade e a magnitude das perfeições morais de Deus, 

que inspiram reverência (57.10; 103.11; Ef 3.18-19). Nós podemos ter no Senhor nosso refúgio, 

sermos supridos das nossas maiores necessidades que cumprem a vontade de Deus, além de que 

Deus é a nossa fonte de vida. Graças ao próprio Senhor nós podemos estar com Ele. 

 

• Um clamor a Deus [v.10-12].  

O salmista fez um comparativo, muito correto, sobre possíveis mentiras que os pecadores 

estavam falando a respeito de Deus devido a vida que estavam levando. Ao mostrar quem Deus 

realmente é, logo vemos um clamor por parte do salmista. Primeiramente ele afirma que Deus 

estende o Seu amor aqueles que são seus, aqueles que O conhecem, além de levar a sua justiça 

para aqueles que são retos de coração, ou seja, aqueles que vivem em conformidade a vontade de 

Deus. Por Deus ser quem é o salmista clama que o Senhor não permita que tais pecadores venham 

humilhá-lo ou mesmo suprimi-lo. Finalizando o salmo, ele afirma que Deus é quem dá a vitória 

sobre os inimigos. A vida verdadeiramente abundante é encontrada somente na presença de Deus 

(36. 8; cf. 92.12-13). Sabe o que podemos entender nesse fim? É Deus que aplica sua justiça, 

santa, real, verdadeira, e tal justiça que devemos pedir e esperar. 

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) O quanto fica claro para nós em nosso dia a dia a inclinação do nosso coração? Este Salmo nos 

traz a memória o quão é necessário reconhecermos nossas faltas. Quais as faltas você tem 

cometido no lar que contradizem a revelação e o caráter de QUEM Deus É? Conhecemos, 

realmente, quem Deus é? Será que cremos em tudo aquilo que o salmista apresenta sobre Deus? 

Ou, será que cremos em tudo aquilo que o salmista apresenta sobre nós? Precisamos estar, 

constantemente, relembrando quem é o Senhor e como é bom depender d´Ele. Ao mesmo tempo, 

precisamos ensinar as crianças a estarem dependendo de Deus desde agora e, através do 

testemunho dos pais, afirmarem, pela graça de Deus, essa verdade. Veja, não precisamos somente 

ensinar as crianças, mas precisamos viver essas verdades em nossas vidas. – Aproveitem essa 

oportunidade, caso tenham filhos, para auxiliarem seus filhos na memorização do versículo que 

está no material em anexo; preparado carinhosamente pelos líderes do ministério infantil.  

  

b) Clamem a Deus. O Senhor é quem nos dá a vitória e Sua justiça é a melhor coisa que possamos 

desejar. Deus é quem nos conduz em uma vida correta, Ele que nos ensina como devemos viver. 

Se não fosse Deus, logo não poderíamos conhecê-lo. Mediante esse cenário, em razão da 

pandemia, podemos ter a certeza que Deus é quem nos dará a vitória, a Ele que devemos clamar, 

é a Deus que devemos esperar nosso socorro. Ele conduzirá os seus a fazerem aquilo que é 

correto mediante a palavra mesmo em situações de risco, de dificuldade, de alegria, seja qual for. 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas no grupo da IBS. [Petição do dia: ore 

pelos pastores e dirigentes de congregação, pelas suas vidas, famílias e ministérios]. 
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7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, é o farol para os nossos passos e luz para os nossos 

caminhos. Nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por onde devemos caminhar; 

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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ANEXO PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇAS 

Devocional 

Sexta-Feira - 15.05.2020 
 

E chegamos na última parte do 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 a educação na justiça...” 

Chegamos na última parte do nosso versículo e vamos relembrar tudo o que aprendemos 

durante a semana. Aprendemos que: 

 Que toda Escritura foi inspirada por Deus 

Logo depois vimos que é útil para 4 coisas: 

Primeiro: Ela nos ensina 

Segundo: Ela nos repreende sempre que pecamos, desobedecemos. 

Terceiro: Mais aprendemos que também somos corrigidos. Corrigir significa que a Bíblia 

nos indica o caminho de volta. Então não somos apenas repreendidos, somos também corrigidos. 

Então sempre que pecamos, desobedecemos, damos um passo para trás na nossa caminhada 

cristã. Então uma lição que podemos aprender é que sempre que desobedecemos, nós estamos 

perdendo alguma coisa. 

Quarto: E por último a Bíblia nos educa para a Justiça, depois que fomos ensinados, 

repreendidos e corrigidos, e conseguimos abandonar nossos pecados, superar nossos erros, a 

Bíblia nos educa na justiça e essa justiça é a justiça de Deus, ou seja, começamos a ser mais 

maduros quando conseguimos superar aquilo em que sempre erramos. 

Com isso podemos ver que as Escrituras está em todos os momentos. Ela está sempre 

atuando em nós. Ela ensina, quando eu erro ela me repreende, ela me indica o caminho de volta 

(corrige) e ela me educa para que eu prossiga no caminho da maturidade e me torne uma pessoa 

hábil para servir a Deus. 

Terminamos a semana e com isso aprendemos que 2 Timóteo 3.16 é um versículo para 

compreender, memorizar e aprender que a Bíblia deve fazer parte de todos os dias da nossa vida. 

Para refletir: Pergunta 01 do catecismo de Westminster. 

Qual é o fim principal do homem? 

Resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. 

- Atividade Manual 

No seu bloquinho de anotações, escreva tudo que conseguir sem ajuda, como o versículo 

da semana (2 Tm 3.16) e as 4 perguntas do catecismo. Mais se você ainda não conseguiu decorar 
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tudo, não tem problema, peça ajuda de um adulto em casa e escreva tudo no seu bloquinho para 

continuar estudando. 

Chegamos ao fim da nossa primeira semana de estudo sobre a Bíblia  e espero que você 

possa ter aprendido bastante e se perdeu algum devocional é só voltar e concluir o que não deu 

para fazer. O importante é fazermos nossos estudos e não desanimarmos. Um forte abraço e até 

segunda com a segunda lição. 

 

 

 

 


