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1. Chamada: Salmo 135 

2. Louvor: Castelo forte – 323 CC (Link: https://www.youtube.com/watch?v=NHmeTweio68)   

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao Senhor confessando 

os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua providência.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 46] O grande reformador Martinho Lutero afirmou que esse era 

o seu salmo – Foi este Salmo que o inspirou a escrever o hino Castelo Forte. De fato! Estamos 

diante de um Salmo que expressa logo em seu início uma verdade central pela qual todo crente 

deve viver: Deus é! A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas 

vidas. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. 

Deus é nossa proteção! 

 

Deus é  [v.1].  

O salmista inicia com uma confiante afirmação. Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente na 

hora da angústia (v.1). O Deus de Davi é o mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito e 

instruiu a Moisés dizer “Que Ele É” – Isto é, “Eu Sou” (cf. Ex 3. 7-14). Um Deus que é suficiente e 

independente ainda sim importa-se com os seus eleitos, mesmo que as situações se mostrem 

adversas (“na hora da angústia”). Podemos sossegar, descansar no Senhor! O que o salmista quis 

expressar é que todas as outras promessas de segurança oferecem falsas esperanças e no fim 

são fúteis. A figura presente na mente do salmista, são das grandes cidades que construíam 

muros para se protegerem e; mesmo as cidades com os muros mais altos eram invadidas, mas a 

segurança que há no Senhor é impenetrável! 

 

Deus é nossa confiança [v.2-3].  

Nos versos que seguem, o salmista utiliza de metáforas a fim de expressar o quão seguro são os 

que estão em Deus. As palavras expressam confiança em Deus mesmos em meio as maiores 

calamidades: “não temeremos!” - Não temer é uma expressão de fé (46.2; cf. Jo 14.1; Fp 4.5-7).  

Os termos usados expressam provavelmente guerras e problemas nacionais (v. 9; cf. Is 17.12; Jr 

51.25). Diante disso, podemos aplicar que mesmo em tempos de pandemia o Senhor é nosso 

lugar seguro! Ele permanece em um alto e sublime trono (cf. Is 6.1).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=NHmeTweio68
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       Instrução: Releia os versos 1 a 3 em seguida realize uma oração que reflita as verdades expressas 

até aqui no Salmo.   

 

É presente, não ausente [v.4-7].  

Deus está presente. O salmista expressa nesses versos que “Deus os ajudará (v.5)” e que o povo 

de Deus não tem um redentor limitado ou ausente, mas que está presente no meio da cidade. O 

Senhor habita com seu povo. E é essa presença gracioso de Deus que é o refúgio seguro da alma 

atormentada. Estamos aflitos? Descansemos na verdade de que Deus está em nosso meio e que 

“Deus nos ajudará, logo no romper da manhã”. Soli Deo Gloria!  

 

As obras e o destino dos perversos [v.14-16]. 

 

Davi relata a natureza dos perversos. Ele compara o ímpio à uma mulher em trabalho de parto, 

onde o que vem à luz é somente perversidade e mentira (vf. Sl 7.14). Em seguida, relata que o 

destino destes é a cova.  

Toda a maldade que o perverso praticar voltará para ele mais cedo ou mais tarde (vf. Sl 7. 15-16). 

Davi confia no Deus que fará o perverso tropeçar na própria cova. 

 

Um Deus de paz [v.8-11]. 

 

O salmista termina como na verdade expressa em Romanos 8.39. Os caminhos de Deus são 

impossíveis de serem plenamente entendidos por nós, algo como essa pandemia pode parecer 

para nós incompreensível, mas em cada desígnio de Deus, por mais incompreensível que pareça 

há providência! Deus tem o controle Soberano sobre cada aspecto da criação – “todas as coisas 

cooperam para o bem!”. E isto traz paz, conforto, descanso e segurança para qualquer coração 

aflito, o fato de pertencemos a esse Deus presente, Emanuel! Aquietai-vos! (v.10). Por fim, o 

salmista descreve Deus como o mais poderoso entre todas as autoridades, aquele que é Fiel a Si 

mesmo e que salva o povo com o qual fez aliança -  “Deus de Jacó - Aliança” -  e enfatiza a 

verdade pela qual todo crente deve viver: Deus é! Ele é o nosso refúgio!  

  

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 
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a) Os crentes passarão por sofrimentos e angústias neste mundo. Felizmente, sempre podemos 

nos voltar para Deus, que sabe todas as coisas e nunca faz nenhum mal. Em tempos de 

problemas, nossas orações precisam refletir a verdade de que Deus é um refúgio verdadeiro, 

fortaleza e socorro bem presente! 

 

Que alívio podemos sentir quando derramamos nosso coração diante de Deus, 

demonstrando, mesmo em tempos difíceis, confiança em seu nome? Exatamente de que 

modo experimentamos isso agora?  

 

b) Temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo que suportou pacientemente a calúnia e o abuso 

dos ímpios porque ele “entregava-se àquele que julga retamente” (1 Pe 2.23). Ele confiou sua 

alma humana ao justo caráter de seu Deus e confiou que o Pai corrigiria todas as coisas. 

 

Como podemos nos revestir de Cristo em momentos difíceis? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares e irmãos em Cristo. 

 

7. Conclusão: [Oh, Senhor! Por que nossos corações insistem em desesperar? Sim, Tua Palavra 

diz e de fato Tu és um lugar de descanso verdadeiro e seguro no qual podemos nos esconder, 

sermos protegidos e verdadeiramente salvos! Amém!] 

 

8. Extra: Temos ouvido a respeito de um quadro de ansiedade e agitação nas crianças durante 

esse período de pandemia. Para isto, incentivemos que os pais ensinem essa música para as 

crianças e reforcem em oração que Deus é o nosso refúgio e fortaleza:                     

        (Sugestão para pais e filhos: https://www.youtube.com/watch?v=Bg6EaKKEzTU)

https://www.youtube.com/watch?v=Bg6EaKKEzTU
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Devocional 

Sexta-Feira 29.05.2020 

 

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 quarto livro do Pentateuco, e quem sabe qual é? Números.  

Lição: 

O livro de Números traz, de um lado, a dureza de coração de um povo escolhido - 

que morreram no deserto - e, do outro, a longanimidade e o amor de um Deus santo e 

justo que, diariamente, alimentava, cuidava, instruía, protegia e guiava pessoas que, 

mesmo assim, dia após dia, se tornavam ainda mais desobedientes, rebeldes, 

incrédulas e ingratas. 

Números também nos fala sobre o surgimento de uma nova geração, que seria 

sobre o comando de Josué.   

O livro de Números, não é dos mais comentados, mais possui um grande valor 

histórico e espiritual ao trazer a narrativa da caminhada do seu povo pelo deserto, e por 

isso, se torna um verdadeiro tratado a respeito do relacionamento entre Deus e o seu 

povo.  

Pense! Como explicar que o povo hebreu conseguiu sua liberdade do opressor 

egípcio, sem precisar guerrear? Seria, sorte ou milagre? Sim! Um verdadeiro milagre, 

dado pela mão forte e braço estendido de Deus. 

Sendo assim, Números fica dividido em 2 partes: primeiro(dos capítulos 1-25, fala 

sobre a morte do que é velho), segundo (dos capítulos 26-36, do nascimento do que é 

novo, com Deus tendo de começar novamente. 

 

⚫ Pergunta 83 do catecismo de Westminster: 

São igualmente odiosas todas as transgressões da lei?  

Resposta: Alguns pecados, em si mesmos, e em razão de diversos agravantes, são mais 

odiosos à vista de Deus do que outros. 

 

OBS: Amanhã, abriremos uma exceção e teremos mais um devocional, para 

concluirmos o quinto livro. 

 


