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1. Leitura: Isaías 24. 14,15 

 

2. Cântico: Seja Engrandecido – Músicas Congregacionais  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=KIWkMPK3hoU) 

 

3. Confissão/Gratidão: Engradeça o nome do Senhor, peça perdão por seus pecados e 

clame ao Senhor por graça mediante ao atual cenário em razão da pandemia provocada 

pelo Covid-19.  

 

4. Instrução: [Leia Salmo 39] Neste Salmo, Davi se compromete a evitar o pecado (v. 1). 

Em seguida, o salmista reflete sobre a brevidade da vida (v. 4-6, 13), faz seu lamento (v. 

10-11) e expressa a sua esperança no Senhor (v. 7-8, 12-13).  

 

• O SILÊNCIO DO SALMISTA [vs.1-3].  

O salmista se compromete em evitar o pecado, isto é, ele decide permanecer em 

silêncio enquanto sofre a fim de não falar tolices. Talvez ele quisesse, como em outros 

salmos, questionar a prosperidade dos ímpios ou a aparente tranquilidade dos 

incrédulos nesta vida, mas opta pelo silêncio tendo vista manter a integridade dos seus 

lábios. Contudo, o silêncio lhe causou outros problemas; seus pensamentos mantidos 

sem voz pesavam sobre ele (vs. 2,3). Finalmente, ele quebra o silêncio e fala (v. 3).  

 

• QUANTO SOMOS FRAGÉIS? [vs. 4].  

Neste ponto, o salmista expressa uma convicção verdadeira acerca da natureza da 

vida. Davi faz uma oração diferente, um apelo para que Deus o faça mais humilde. 

Curiosamente, os meios que irão forjar a compreensão de sua fragilidade envolve o 

reconhecimento da sua finitude. Em outras palavras, ao nos depararmos com a 

realidade de que nossas vidas são frágeis ou encararmos com reflexão sincera a 

brevidade de nossos de dias somos levados à um sentimento de humildade – Isso é fácil 

de identificar em nossos dias, o vírus é o instrumento que nos trouxe essa reflexão.  

 

• A BREVIDADE DA VIDA [vs.5-6].  

A visão de Deus de nossa vida terrena é muitíssimo diferente da nossa, pois a 

extensão de nossa vida é insignificante diante d´Ele (v. 5). A vida consiste em uma 

dinâmica que sim, tem o seu fim; e este fim leva à que? Toda nossa atividade é 

caracterizada como futilidade, nulidade, e inclusive nossos bens terrenos serão 

desfrutados por outros. O Novo Testamento ensina que devemos viver contentes com a 

provisão de Deus, “porque nada trouxemos para o mundo, e nada podemos levar dele” 

(1Tm 6.7). 

 

• CONFIANÇA E PERDÃO [v.7-8] 

Por mais assustadora que possa parecer a realidade da brevidade da vida, Davi declara 

que o Senhor é sua confiança (v.7). Pois, muito pior que não reconhecer a brevidade da 

vida é não reconhecer a realidade do pecado em nossas vidas. Mas, ao que parece, uma 

https://www.youtube.com/watch?v=KIWkMPK3hoU
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coisa está relacionada com a outra, por vezes. Isto é, quando estamos diante da 

brevidade da vida, de nossa pequenez e de nossa finitude somos levados à consciência 

da grandeza de Deus. Então, logo em seguida, o salmista clama para que Deus o perdoe 

de suas transgressões (v.8).   

• APELO POR AUXÍLIO [v.9-13] 

Davi permaneceu em silêncio durante algum tempo de sua aflição (v. 2,9), mas não 

pode mais calar. Aqui, clama a Deus para que não se cale também, mas, sim, que o 

salve. “Poupa-me”.  A dor e a angústia do salmista certamente pareciam, por vezes, tão 

distantes de uma solução, na ocasião que escreveu este poema, que ele permaneceu à 

beira do desespero até o último versículo. Mesmo assim, no livro de Salmos, está 

exposto, muitas e muitas vezes, o fato de que Deus livra e salva todos aqueles que a Ele 

clamam (Sl 22.21; 118.21). 

 

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

a)   Davi decide guardar sua língua - Tiago nos instrui sobre o perigo da língua não 

dominada (cf. Tg 3. 3-6). Como podemos ser graciosos no falar mesmo em 

momentos de pressão? Como controlar a língua nos ajuda a sermos testemunhas de 

Cristo?  

b)   Davi, declara com sua boca o quanto confia em Deus. Na qualidade de peregrinos 

neste mundo, como podemos, como cristãos, nos disciplinar para fixar a nossa 

esperança em Deus? 

c)  Davi clama a Deus por compreensão a respeito da natureza da vida. O meio 

pedagógico de Deus para produzir compreensão e humildade nos seus servos, por 

vezes, envolve a compreensão de nossa finitude. Comente em família: Se um 

sofrimento momentâneo produzisse a glória de Deus e ao final cooperasse pro 

nosso bem – produzindo humildade, melhor compreensão de Deus, e entendimento 

do cuidado de Deus mediante nossa fragilidade. Estaríamos dispostos de coração, 

mesmo diante do sofrimento, à vontade de Deus?  

d)  Como deveríamos encarar a realidade da brevidade da vida? Vale toda correria, 

agendas e compromissos em detrimento do nosso tempo com nossas famílias?  

 

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

dia: ore pelos empregados e empresários de nossa igreja, que o Senhor os sustente]. 

 

7. Conclusão: Clame pela misericórdia de Deus. Ore pedindo ao Senhor uma melhor 

compreensão do salvador que Ele é e também uma melhor compreensão de quem nós 

somos.  

 

8. EXTRA: ( LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tRQxf8XQlRM) *Sugestão de música.  

                                                                

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRQxf8XQlRM
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Devocional 

Terça-feira - 19.05.2020 
 

Versículo da Semana 

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

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

No devocional de ontem terminamos com a seguinte pergunta:  

• Qual é a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento? E aí você 

conseguiu responder? 

Vamos então, no devocional de hoje aprender um pouco sobre essa diferença. 

Lição: 

O nosso calendário é dividido em antes de Cristo (a.C) e depois de Cristo 

(d.C), e assim como nosso calendário, é a Bíblia. 

O Antigo testamento, conta a história do começo de todas as coisas: do 

mundo, do homem, dos povos e, principalmente, do povo de Deus. Temos as 

mensagens dos profetas que nos falam sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo – 

o Senhor Jesus. E vimos que é composto de 39 livros. 

Já o Novo Testamento, fala da chegada de Jesus ao mundo, de sua vida, da 

história do começo da igreja e de muitas recomendações para vivermos do modo 

que agrada a Deus. E é composto por 27 livros. 

Como aprendemos na semana passada, o tema principal da Bíblia é Jesus. O 

Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. Deus prometeu que 

Ele viria desde o Jardim do Éden (Ele era o descendente de Eva). Já no Novo 

Testamento, o tema não é mais a preparação, mas sim o cumprimento da 

promessa da vinda do Filho de Deus. 

Então com essas duas definições acima, já podemos ver algumas diferenças 

entre o Antigo Testamento e Novo Testamento, não é mesmo? Se possível anote 

em seu bloquinho essas diferenças e escreva com a ajuda dos seus pais ou 

responsáveis, os livros que compõe essas duas divisões, se não quiser escrever, 

recite sem olhar os livros na Bíblia, caso ainda não saiba todos, fica como atividade 

para treinar durante a semana.  

Para quinta-feira eu deixo a seguinte pergunta: 

• Por que as duas principais divisões da Bíblia se chamam testamentos? 

Vai pensando aí com seus familiares que quinta-feira estudaremos sobre essa 

pergunta.  

• Pergunta 2 do catecismo de Westminster: 

Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele 

nos deleitarmos? 
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Resposta: A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e 

Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e 

nele nos deleitarmos. 

Orem, agradecendo a Deus por ter nos enviados a sua Palavra e por ter 

capacitado as pessoas para organizá-la tão direitinho, para fortalecer o nosso 

aprendizado de Deus. 

 


