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1. Leitura: Salmo 145.1-3 

2. Cântico: Perdão e Graça - https://www.youtube.com/watch?v=7FVrO6xXgz0 

3. Confissão/Gratidão: Rendam graças ao Senhor por sua misericórdia e os 

livramentos concedidos a vocês. Se possível, façam uma breve lista de como 

isso tem se manifestado em suas vidas. 

 

4. Leia Salmo 41: Neste salmo, Davi está sendo afligido pela enfermidade (vv.8,10) e 

pelo pecado (v.4). Além disso, seus inimigos conspiram contra ele e esperam por sua 

morte. Quando nos encontramos em dificuldades, podemos usar esse salmo para avaliar 

nossa situação espiritual refletindo sobre quatro questões: 

 

A. Integridade: o modo como tratamos os outros (vv.1-4). 

O termo “necessitado” refere-se aos desamparados, os que passam por dificuldades e 

dependiam da ajuda de outros. “Acudir” essas pessoas significava preocupar-se com suas 

necessidades e contribuir para supri-las. Também significava não julgar nem imputar 

qualquer culpa, como os amigos de Jó fizeram com ele, e os discípulos, com o homem cego 

(Jo 9.1-4). Temos motivos suficientes para crer que Davi procurou cuidar dos pobres e 

necessitados de seu reino e, portanto, orava com integridade. No versículo 1, refere-se a si 

mesmo na terceira pessoa, um verdadeiro sinal de humildade diante do Senhor.  

Nos versículos 2 e 3, apresenta uma lista das bênçãos que lhe concederia, pois confessou 

seus pecados e pediu que o Senhor tivesse misericórdia dele (v.4). Deus o protegeria dos 

seus inimigos e prolongaria sua vida na terra. Esse fato, por si mesmo, daria testemunho 

aos inimigos de Davi de que ele era um homem que tinha o favor de Deus. O Senhor 

também o sararia de sua doença e o levantaria de seu leito de enfermidade. A expressão 

“tu lhe afofas a cama” (v.3) significa simplesmente, “tu o curas e ergues”. Seria um ato 

decorrente da graça e da misericórdia de Deus, que Davi não merecia, mas que o SENHOR 

lhe concederia com amor.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FVrO6xXgz0
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B. Traição: o modo como outros nos tratam (vv. 5-9) 

Como se não bastasse Davi estar enfermo e de cama, ainda precisou lidar com a traição no 

meio de sua própria família e de seu círculo de amigos, inclusive homens como Aitofel, seu 

conselheiro oficial, que tomou o partido de Absalão. Aitofel era avô de Bate-Seba (2Sm 

11.3; 23.34) e odiava Davi por aquilo que havia feito a ela e ao marido, Urias. Esses amigos 

dissimulados visitavam o rei e mentiam para ele, “esperamos que se recupere logo”, mas, 

na verdade, queriam que Davi morresse e até conspiravam contra ele. Davi tinha um 

talento especial para ver o interior das pessoas (2Sm 14.17-20) e sabia o que estava 

acontecendo.    

A expressão “levantou contra mim o calcanhar” descreve um ataque traiçoeiro. Jesus usa 

o versículo 9 ao se referir a Judas, o traidor (Jo 13.18,19). Observe que Jesus não diz “em 

quem eu confiava”, como aparece no versículo 9, pois ele sabia que Judas não era salvo 

pela fé (Jo 6.70-71).   

 

C. Misericórdia: o modo como Deus nos trata (vv.10-12) 

Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos e, em sua graça, ele nos dá o que 

não merecemos e o faz por Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós na cruz. Davi ora 

pedindo misericórdia, pois sabe que pecou (v.4).  Também afirma a sua integridade (v.12), 

pois andou diante do Senhor com humildade submissão (Sl 7.8).  

Acima de tudo, Davi desejava agradar a Deus (v.11). Estava certo de que Deus o sararia, 

o restauraria ao trono e trataria daqueles que haviam se voltado contra ele. Também tinha 

a certeza de que, um dia, estaria na presença do SENHOR e lhe serviria em seus átrios 

sagrados para sempre (v.12).  

 

D. Glória: o modo como tratamos Deus (v. 13) 

Cada um dos quatro primeiros livros da coleção dos Salmos, termina com uma doxologia 

parecida (72.18-20; 89.52; 106.48), e o livro V encerra com um salmo de louvor (150). 

Porém, este versículo lembra que nossa maior prioridade deve ser o louvor eterno e a glória 

de Deus.  
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5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

Quando formos mal entendidos ou mal interpretados, devemos nos lembrar 

de que essa sempre foi a experiência do povo de Deus (e foi a experiência 

do próprio Senhor). Isso acontece aos crentes porque eles têm a graça, o 

que é um grande conforto. Em todos os conflitos da vida, considere e perceba 

que Deus, em amor, está olhando para nós. O Senhor Jesus entende 

perfeitamente a dor da traição, pois foi traído por um de seus apóstolos. Ele 

olha para os cristãos com grande simpatia quando o coração deles é moído 

por amigos infiéis. Pelo amor do nosso Deus, eles perseverarão e, um dia, 

diante de sua face, saberão que valeu a pena suportar isso e agora vê-lo em 

sua glória. Nesse ínterim, como podemos nos dedicar a servir às pessoas 

necessitadas, fortalecendo a nossa segurança na fidelidade de Deus? 

6. Cântico: Sonda-me-  https://www.youtube.com/watch?v=PO0iG6mNXVs 

7. Intercessão: Orem para que sejam capazes de se dedicarem a servir às 

pessoas necessitadas, fortalecendo a segurança de vocês na fidelidade de 

Deus.

https://www.youtube.com/watch?v=PO0iG6mNXVs


I G R E J A   B A T I S T A   S H E K I N A H 
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Devocional 

Sexta-Feira 22.05.2020 

 

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 

 

Chegamos ao fim de mais uma semana e louvado seja o Senhor por tudo que 

nos permitiu fazer. Aprendemos durante essa semana sobre as divisões da Bíblia, e 

como é bom entender tudo que Deus preparou para nós e que toda a Bíblia tem 

como personagem principal Jesus. 

Lição: 

Certa vez, Jesus falou que toda a Bíblia fala sobre Ele e mencionou que ela 

contém divisões. Leiam juntos, Lucas 24.44-49. A Bíblia é um conjunto de vários 

livros e tem diversas divisões que nos ajudam a entender melhor e organizar nosso 

conhecimento. O mais importante é ter esses ensinamentos guardados no coração. 

Não adianta saber o nome dos personagens, dos livros, as datas e as histórias, se 

isso não nos motiva a viver de um modo que agrada a Deus. O próprio Senhor Jesus 

disse que deveríamos estudar as Escrituras. Leiam juntos, João 5.39. 

Deus planejou toda a Sua Palavra e não foi por acaso. Jesus é o principal 

assunto da Bíblia, para que você entenda que Ele deve ser o centro de sua vida. E 

isso significa que você deve fazer um pacto com Deus, reconhecendo que Ele é o 

Senhor de sua vida e se comprometendo a fazer sua vontade, dia após dia. 

No devocional de segunda-feira, fomos encorajados a sentarmos juntos em 

família e vermos como estava a organização do nosso tempo. E aí, vocês 

conseguiram montar uma planilha de organização? Vou enviar no grupo dos pais um 

modelo de planilha, para ajudar a dar início a organização do seu tempo. 

• Pergunta 13 do catecismo de Westminster: 

Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? 

Resposta: Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua 

própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando 

contra Deus. 

Orem, agradecendo a Deus pela semana de estudo sobre Sua Palavra e peçam direção 

de Deus na vida de cada um de vocês. 


