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1. Leitura: 1 Crônicas 16. 8,9 

 

2. Cântico: Autor da Minha fé – Grupo Logos  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA) 

 

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 40] Neste salmo, Davi oferece louvor pelo livramento que 

recebeu de Deus, que encontra sua máxima expressão no Messias. 

 

 

• ESPERAR COM PACIÊNCIA [vs.1-5].  

O salmista tinha incontáveis problemas (v.12), e podemos nos identificar com ele 

nesse aspecto. Isto é, calamidades, dificuldades ou tempos como estes - pandemia, nos 

alcançam, de fato. Por vezes nos desesperamos e somos tomados por uma impressão de 

que clamamos a Deus mas parece que nada acontece ou muda. Contudo, o salmista 

expressa no texto inspirado que em momento de grande angústia devemos esperar 

pacientemente no Senhor - tem sido assim em nossos dias? Logo em seguida, Davi 

anuncia a sua libertação, pois Deus se inclinou e o ouviu, isto significa que Deus, mesmo 

em sua grandeza, curvou-se como um Pai a fim de ouvir seu filho pequeno. Este ouvir, 

significa que Deus atendeu ao clamor do salmista e agirá com poder. Isso fica claro nos 

versos seguintes onde ele expressa com clareza que Deus o livrou firmando seus passos 

(v.2). Finalmente, nos versos 3,4 e 5; O salmista declara sua confiança no Senhor e de 

que como os feitos maravilhosos d´Ele são incontáveis, mesmo em meio as tragédias  ou 

o mais calamitoso cenário que possamos estar.  

 

• UMA FIGURA DE CRISTO [vs. 6-8].  

Nestes versos, o salmista registra o ponto magistral deste salmo. Percebemos que 

desde o início, por mais que todos esses fatos se baseiem na vida pessoal de Davi, o 

salmo, na verdade, aponta para alguém que esperou muito mais verdadeiramente com 

paciência e que muito mais verdadeiramente foi liberto da cova (v.1, 2), Cristo! Este 

salmo fala do Cristo que seria – e foi -   ressuscitado por Deus Pai. Além disso, estes três 

versos (v. 6, 7 e 8) são comentados em Hebreu 10. 5-18 (Leia Hebreus 10. 5-18). Cristo, é 

o sacrifício definitivo – não havendo remissão em nenhum outro sacrifício - Os rituais 

externos não substituíam a obediência sincera a Deus (1Sm 15.22; Os 6.6; Mq 6.6-8). Por 

fim, nesta seção, vemos no verso 8 que “Dentro do meu coração está a tua lei”. Isso é 

crucial em nossas vidas - não apenas em conhecer os ensinos e as demandas da lei de 

Deus, mas em desejar profundamente obedecer a ela por amor à sua vontade (37.31; 

119.11; Dt 6.5-6; Jó 22.22; Is 51.7) 

 

• NÃO FIQUEI CALADO [vs.9-11].  

https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA
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Para Davi, a proclamação pública da misericórdia e da fidelidade de Deus é melhor do 

que qualquer sacrifício (vs. 7-11). Isso faz todo sentido quando compreendemos que só 

há verdadeiramente perdão no sacrifício perfeito de Cristo - outros sacrifícios eram 

somente sombras e ao mesmo tempo incapazes de graciosamente nos perdoar e anular 

nossas dívidas diante de Deus. Então, há prazer por parte do salmista em proclamar a 

misericórdia de Deus para conosco e declarar que Deus é fiel a Ele mesmo, pois não 

poupou seu próprio filho a fim de redimir a nós - seu povo.  

 

• CONFIANÇA E PERDÃO [v.12-15] 

A partir desse trecho o salmo parece mudar de tom. No primeiro trecho que 

compreende os versos 1-11 temos um cântico de ações de graça pelo livramento 

recebido, e agora nos versos que seguem parece que há, mais uma vez, uma queixa por 

parte do salmista. Ele relata o quanto tem sido afligido por seus inimigos (vs. 14,15) e o 

tanto que os seus pecados pesam sobre ele (v.12). No verso 13, o homem que  a pouco 

declarou esperar com paciência (v.1), clama para que o Senhor se apresse em socorrê-

lo. Isto, porque não há nenhuma contradição aqui. Podemos, por exemplo, clamar para 

que Deus possa se apressar em nos socorrer a fim de sairmos dessa situação de 

pandemia, e tudo isso, ao mesmo tempo em que esperamos com paciência. Esperar 

com paciência no contexto do salmo, reflete a verdade que há situações na vida onde 

somente Deus pode agir e nada podemos fazer além de clamar e esperar ou melhor, 

que independente da circunstância, Deus tem agido!  

• MEU CUIDADO E ALEGRIA [v.16-17] 

Esta bela conclusão, humilde e realista, é o contrário do orgulho: Os que te amam se 

alegram em ti e reconhecem tua grandeza (v.16)). Isto é, independente das 

circunstâncias, “me alegro em ti”, reconheço que não tenho condições de me manter 

nem de me proteger, mas sei que tu, Senhor cuidas de mim. Essa é a confiança, 

ensinada desde o primeiro verso. tu és meu socorro e libertador. O salmo termina com 

uma declaração de regozijo, alegria e total confiança, seguido de um pedido de quem 

tem intimidade com Deus e sabe que pode ser sincero: não te demores (v.17). 

 

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

a)   Cristo tomou o nosso lugar de humilhação indo até a cruz (Fp 2.6-8). Por causa da 

obediência de Cristo, sua paciência e seu clamor verdadeiro, Deus Pai o exaltou 

sobre todas as coisas (Fp 2.9-11). Jesus é digno, ele venceu a morte! Temos dedicado 

nossas vidas para exaltá-lo em adoração?  
b)  Muitas são as aflições nessa vida e passaremos por diversas delas, mas podemos ter 

certeza que o Deus que não poupou o próprio filho por amor a nós certamente nos 

dará o melhor. Não porque somos merecedores e nem mesmo nos dará tudo o que 

queremos, mas nos capacitará com a dádiva de vivermos para a glória d´Ele sendo 

satisfeitos n´Ele! Isto lhe é suficiente? Discuta em família: Somos satisfeitos com 

possuir coisas ou o que desejamos ou nos é suficiente a dádiva de pertencermos ao 

Senhor?  
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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=jD8N36yT6TQ) *Sugestão de música.  

                                                                

 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8N36yT6TQ
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Devocional 

Quinta-Feira 21.05.2020 

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:  

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

Lição: 

O primeiro acordo (ou pacto) que Deus fez com o homem foi lá no Jardim do 

Éden. Deus disse que Adão e Eva poderiam comer todas as frutas, menos de uma 

árvore, conhecida como a “árvore do conhecimento do bem e do mal”. Adão e Eva 

deveriam obedecer ao acordo, senão seriam castigados. Mas, infelizmente, eles 

preferiram não obedecer a este pacto e sofreram as consequências. Antes de Deus 

expulsá-los do belo jardim, fez uma promessa: o descendente de Eva viria para a Terra 

e destruiria os planos malvados da serpente que os enganou. 

Essa é a ideia do testamento como acordo. Mas temos também outro 

significado: a morte do dono do bem (testador) para que as pessoas (parente e amigos) 

possam receber a herança. 

No Novo Testamento, vemos direitinho que Jesus é o testador. Ele morreu para 

que você e eu recebêssemos uma herança dele: a vida eterna junto a Deus, no céu. 

Leiam Juntos Hebreus 9.15-17. 

Façam agora um pequeno experimento: 

Com o auxílio de uma luminária ou até mesmo do sol, faça algumas sombras 

com a mão ou com algum objeto. Mostre a seu filho que quanto mais longe da parede 

mais embaçada fica a sombra; porém, quanto mais perto da parede, mais nítida fica a 

sombra projetada. Desafio-os a pensar que isso pode nos ajudar a entender Jesus 

como o tema principal da Bíblia e como, dessa maneira, os dois testamentos, apesar 

de serem separados, se unem. 

As pessoas que viveram muitos e muitos anos antes de Jesus não viam com 

nitidez a promessa da vinda dele (como a sombra projetada longe da parede), Mas 

quando Jesus chegou (como a sombra perto da parede), as pessoas viram e 

presenciaram com clareza o cumprimento de toda aquela espera.  Leiam juntos Lucas 

2.22-32. Esta história mostra que Jesus estava sendo esperado pelo povo de Deus! Se 

Jesus não tivesse nascido, não haveria necessidade do Novo Testamento. Mas Ele 

veio! Nasceu, cresceu, nos ensinou como deveríamos viver a nossa vida, morreu pelos 

nossos pecados e ressuscitou, mostrando que ele é mais forte que todo mal! Ele é o 

Senhor! 

• Pergunta 12 do catecismo de Westminster: 

Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem, no estado 

em que ele foi criado? 
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Resposta: Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, 

com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. 

Orem, agradecendo a Deus por ter nos enviado o seu Filho para morrer 

pelos nossos pecados e ressuscitar nos dando a promessa que um dia voltará. 


