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1. Leitura: Salmo 66 

 

2. Cântico: Hino 01 Cc- Antífona https://www.youtube.com/watch?v=tfG81Q1AUyY 

 

3. Oração: Senhor conduza-nos em seus caminhos, protege-nos contra toda 

enfermidade e restaura a suade dos enfermos. 

 

4. Leia Salmo 44:  

Este salmo é dividido em três partes principais. No inicio dele , os fiéis registraram 

a infinita misericórida de Deus para com o seu povo e os muitos sinais pelos quias 

testificara seu paternal amor para com eles. Então se queixam de que nem agora 

persebiam que Deu lhes é favorável, como fora antes com os seus pais. Em terceiro 

lugar fazem referencia ao pacto que Deus fizeracom Abraão, e declaram que, o tinham 

guardado com toda fidelidade, não obstante as dolorosas aflições a que foram 

submetidos. 

 

5. Ó Deus, temos ouvido com nossos ouvidos (v.1-3).  

 

 O povo de Deus aqui relata a bondade que antigamente se manifestou em favor 

de seus pais, para que, exibindo a grande dessemelhança  de sua própria condição, 

pudesse induzir a Deus a aliviar suas misérias. Começam declarando que não falam 

de coisas desconhecidas ou duvidosas, mas que relatavam eventos, verdades que 

eram eutenticas por irrepreensíveis testemunhos.  

 

 A expressão, temos ouvido com nossos ouvidos, não deve ser considerada 

como uma forma redundante de linguagem, mas uma expressão de grande valor. 

Destina-se a realçar que a graça de Deus para com seus pais era tão famosa que sem 

dúvida podia ser acolhida. Acresentam que seu conhecimento dessas coisas passavam 

de século para século por aqueles que testificavam delas. 

 

A suma de tudo é que Deus se manifestara sua bondade para com os filhos de Abraão, 

não só por dez ou vinte anos, mas sempre, visto que os recebera em seu favor, jamais 

cessou de derramar sobre eles contínuos sinais de sua graça. 

 

Tu expulsaste os pagãos com tua mão. 

 

 Ele compara os antigos habitantes da terra de Canaã a árvores; 

porque, desde muito continuavam de posse do país, tinham, por assim dizer, 

fincando raízes nele. A mudança rápida, pois, que ocorreu entre eles foi como 

se um homem arrancasse árvores pelas raízes e plantasse outras em seu 

lugar. Mas como não era suficiente que o povo de Deus primeiro fosse 

plantado no país, os fiéis testificaram que a benção divina fez que este povo 

escolhido aumentasse e se multiplicasse, como se fossem uma árvore, 

lançando suas raízes e estendendo seus galhos frondosamente, ganhando 

ainda maior força no lugar onde fora plantado. 

https://www.youtube.com/watch?v=tfG81Q1AUyY
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Pois não foi por sua própria espada que tomaram posse da terra. 

 

A multidão de homens saíram do Egito era mui numerosa; mas uma vez que 

não foram treinados na arte da guerra, e só estavam acostumados ao trabalho 

servil, logo teriam sido derrotados por seus inimigos, os quais excediam em 

número e força. Em suma, não houve falta de sinais evidentes pelos quais ao povo 

se fizesse conhecer tanto sua própria debilidade quanto ao poder de Deus; de 

modo que era seu sagrado dever confessar que a terra não foi conquistada por 

sua própria espada, e também que fora a mão de Deus que os havia preservado.  

 

A luz do teu rosto (v.4-7). 

 

É aqui tomada, como em outros lugares, em lugar da manifestação do favor 

divino. Visto que, por um lado, ao nos afligir Deus  com severidade, parece nos olhar 

com desagrado e sombrear sua face com densas nuvens, assim, por outro lado, 

quando os israelitas, sustentados por seu poder, venceram seus inimigos sem grande 

dificuldade, e os perseguiu em toda direção, longe ou perto, diz-se que então olharam 

para o semblante sereno e plácido de Deus, justamente como se houvera manifestado 

perto deles de uma forma visível. 

 

Tu, sim, tu, és meu Rei, ó Deus! (v.4-8).  

 

         Neste versículo, os fiéis expressão ainda mais claramente a bondade divina, 

onde Deus foi o libertador do povo, não se revelasse de outra forma a sua posteridade, 

em outras palavras os fiéis só louvam a Deus como o guardião de seu bem-estar com 

a exclusão de todos os demais e a renúncia do socorro de qualquer outra fonte. 

 

Através de ti temos empurrados, ou ferido, nossos adversários com nossos 

chifres. 

 

         É declarado aqui, neste sentido, que Deus se manifestou como rei de seu povo. 

Ele fez isso investindo-os com tal força e poder, que todos os seus inimigos se 

encheram de medo deles. A semelhança com o touro, pretende mostrar que haviam 

sido dotados com uma força mais que humana, pela qual puderam assaltar, dominar 

e pisar sob seus pés tudo quanto o que lhes opunha. 

 

Em Deus nos temos gloriado o dia todo. 

 

         Eles reconhecem que em todos os tempos a bondade de Deus fora tão infinita 

para com os filhos de Abraão, que os muniu de contínuo motivo de ações de graças. 

Como se o fato estivesse ainda vivo diante de seus olhos, reconhecem que deveriam 

louvar a Deus sem cessar, visto que eles lançaram raízes e triunfaram, não 

simplesmente durante um século, ou durante um curto período de tempo, mas porque 

continuaram a fazer isso sucessivamente de século em século 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 
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a) Não esqueçamos que é Deus quem “luta” às nossas lutas, assim foi no Egito 

quando tirou seu povo com seu extremo poder. 

b) Devemos orar a Deus reconhecendo seu poder e entregar diante dele nossas 

petições e agradecimentos  

 

c) Cântico: Hino 25 Cc -  Amor https://www.youtube.com/watch?v=BhSk-R-tGfE 

 

7. Oração: Vamos agradecer a Deus, pela nossa família, e pelos mantimentos 

sabendo que em tudo Deus tem suprido as nossas necessidades.    

https://www.youtube.com/watch?v=BhSk-R-tGfE
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Devocional 

Terça-Feira 26.05.2020 

 

Versículo da Semana 

“ Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão 

o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração”. 

Jeremias 24.7 

Chegamos ao segundo livro do Pentateuco, e quem sabe qual é? Êxodo. E na nossa lição 

de hoje, vamos dar continuidade aos grandes ensinamentos que começamos a aprender 

ontem. E você, já começou a lê as passagens de Gênesis?  

Lição: 

No devocional de hoje vamos começar entendendo o que significa o nome Êxodo. 

Êxodo, significa saída, e nesse livro temos muito o que aprender, como: Deus usando 

a vida de seu servo Moisés para libertar seu povo da escravidão do Egito, as Dez 

pragas, os Dez Mandamentos, a Páscoa... nossa!! você consegue perceber como a 

Bíblia é importante e como ela é um livro especial, que devemos lê todos os dias, 

pois nos mostra os milagres, os cuidados e o amor de Deus pelo seu povo. 

Agora que vimos um pouquinho sobre o que êxodo ensina vamos entender um pouco 

mais desse livro. Como vimos ontem no final de Gênesis, Faraó tinha escravizado o povo 

de Deus no Egito, por eles estarem se multiplicando. Então, Deus precisou intervir mais 

uma vez para salvar o seu povo. E essa linda história de libertação, começa com uma 

criança que deveria morrer por causa de uma lei horrível do Faraó, mas a sua mãe confiou 

em Deus e o deixou no rio Nilo. Estamos falando de... Isso mesmo, Moisés. O que você 

sabe sobre a vida de Moisés? Moisés, era fiho de Joquebede, que teve que ser criado pela 

filha do Faraó, mas quando cresceu, fugiu para o deserto e foi chamado por Deus para 

libertar o povo. Deus mostrou o seu poder por meio das pragas e o povo foi liberto.  

Deus cuidou do seu povo no deserto. Durante o dia, ele mandava uma coluna de 

nuvem para protegê-los do sol, e à noite, uma coluna de fogo para aquecê-los e para 

iluminar. (no deserto a noite é frio). Deu água, carne... enfim cuidou do seu povo. E para 

que os hebreus conhecessem mais a Deus e aprendessem a fazer a sua vontade, Ele deu 

as suas leis. Obedecendo os mandamentos do Senhor, os hebreus teriam sempre a bênção 

d’Ele. 
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A saída do Egito foi um grande acontecimento no Antigo Testamento para o povo de 

Israel. A Páscoa tomou uma grande importância e tornou-se uma lembrança anual para o  

povo de Deus. Apesar de terem saído do Egito como escravos e “desorganizados”, 

em pouco tempo estavam se tornando uma nação, ao formarem um pacto com Deus. Esse 

pacto se deu através dos 10 mandamentos e de preceitos que mostraram uma vida 

separada e santa, para servir a Deus.     

Agora em família, leiam o texto de Êxodo 20.1-17. Relembrem os 10 

Mandamentos; em seguida, anote no seu caderninho de anotações, qual dos 

mandamentos cada um de vocês considera o mais difícil de pôr em prática e o motivo. 

Orem juntos, lembrando que o nosso Deus tem prazer em nos ajudar a cumprir a Sua 

vontade. 

 

⚫ Pergunta 43 do catecismo de Westminster: 

Qual é o prefácio dos dez mandamentos? 

Resposta: O prefácio dos dez mandamentos é: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do 

Egito, da casa da servidão. 

 

⚫ Pergunta 44 do catecismo de Westminster: 

Que nos ensina o prefácio dos dez mandamentos? 

Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de  guardar todos 

os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e nosso redentor. 


