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1. Leitura: Salmos 117:1-2 

 

2. Cântico: Autor da minha fé – Grupo Logos 
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 49] Este Salmo instrui e consola. Ele ensina que as vantagens 

terrenas não são confiáveis para a felicidade permanente, e que, por mais prósperos 

que os homens do mundo possam ser por algum tempo, seu destino final é a ruína, 

enquanto os piedosos estão seguros aos cuidados de Deus. 

 

 

(v1-v4). Palavras de Sabedoria 

Nos versos iniciais o salmista apela para que todos ouçam as palavras que por ele serão 

proferidas (vs. 1-3). Ele anuncia que expressará essas verdades por meio de um 

provérbio – Isto é, palavras de sabedoria (em outras versões parábolas ou enigmas).  

 

(v5-v12). Riquezas transitórias 

Em seguida, o salmista declara a tolice de confiar em riquezas terrenas. Ele trata da 

prosperidade dos ricos e da realidade da morte. Ele sabe que está cercado por homens 

que confiam em suas riquezas, mas nenhuma quantia de dinheiro pode subornar a 

morte (vs. 5,6). O ensino dos versículos 7–9 consiste em que ninguém pode escapar à 

morte pagando em dinheiro. A experiência comum da vida é que todos morrem, e seja o 

que for que a riqueza porventura adquira, ela é deixada a outros (vs. 10,11). Mas, a 

grande verdade que ecoa deste salmo é aquela: Nada além de Cristo poderia nos 

garantir redenção. O próprio Deus pagou pela nossa redenção. Qualquer coisa que 

ofereçamos como pagamento não poderia contribuir em nada para a nossa redenção. 

 

(v13-v20). Redenção divina  

A boa notícia é que há um contraste entre as desvantagens em confiar nas  riquezas e as 

vantagens eternas de confiar no Senhor. As palavras do Senhor consolam os justos que 

sofrem nas mãos dos perversos e expressam a esperança da ressurreição dos mortos. 

Deus triunfará sobre a sepultura e trará justiça aos pobres justos (v. 15). É importante 

notar dois característicos que distinguem a pessoa injusta (vs. 18,19). A primeira é que, 

em vez de louvar a Deus, ela bendiz a si mesma. Então, a segunda é que ela desfruta das 

bajulações de outras pessoas. Estas experiências não lhe granjearão nenhum benefício 

duradouro, pois quando ela se juntar aos mortos não haverá prospecto de vida com 

Deus. No verso 20, o salmista reafirma uma ideia presente no verso 12: Mesmo ricos, 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA
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mas quando ausentes de discernimento espiritual, não terão destino diferente ou não 

serão considerados melhores que um animal morto.  

 

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

a)  Há muitos que pensam que a riqueza é o que há de mais importante, mas a morte 

prova as pessoas e as suas crenças. Essas pessoas, então, se arrependerão 

amargamente por terem colocado a sua confiança nas coisas deste mundo. Somente 

o Deus vivo e verdadeiro pode salvar na hora da morte. Muitos homens ricos estão 

agora no inferno por seus pecados, sem um único dos confortos daquilo que 

desfrutavam no mundo (Lc 16.19-26). Diferentemente dos incrédulos, os crentes 

possuem a esperança e a expectativa de que, quando morrerem, verão a luz — a luz 

de Deus e a luz de todas as glórias e belezas do reino celestial. O descanso que têm 

aqueles que agora estão no reino eterno de Deus se deve ao fato de que, pela graça, 

eles vieram a conhecer Deus em Cristo como seu Redentor e Rei. Como podemos 

nos esforçar para manter a riqueza em sua perspectiva correta? 

b)  Discuta em família: O que garante sua salvação? Você tem algum mérito na sua 

redenção diante de Deus?   

 

6. Intercessão: Interceda pelas famílias de nossa igreja. Interceda pelos pais e pelas 

crianças. Interceda por aqueles que estão sozinhos e distantes dos seus familiares. 

Interceda pela liderança da IBS. Interceda pelos doentes de nossa igreja. Interceda pelos 

empresários. Ore pelos médicos, enfermeiros, plantonistas, zeladores, vigias, etc.  

 

7. Conclusão: O ensino bíblico consiste em que nada trazemos para este mundo, e dele 

nada podemos levar. A riqueza real consiste em “piedade com contentamento”, 

enquanto cumular tesouros só se consegue sendo rico em boas obras e sendo generoso 

e repartindo de boa vontade (1Tm 6.6,7,17–19). As riquezas não podem outorgar a vida 

eterna, pois o homem não é diferente dos animais (v. 12). Os ricos têm tentado prover 

para si um abrigo seguro, mas não acharão nenhum abrigo permanente. A sepultura 

receberá tanto os homens quanto os animais. 
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Devocional 
Terça-Feira 02.06.2020 

 

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 

 

Introdução: Antes de morrer, Josué (Js 24.14-29) reuniu-se com o seu povo para enfatizar a 

necessidade do povo de Israel se manter firme na presença do Senhor, incitando-os a 

refazer a aliança. Porém, tão logo o povo se viu sem liderança, se dispersou, seguindo cada 

um seus próprios interesses (Jz 21.25), esquecendo-se dos mandamentos de Deus (Jz 2.12-

15; 17.6). Trata-se de um período marcado pela rebeldia, incredulidade e idolatria, mas 

também, pela misericórdia de Deus. 

Lição: 

Josué, conforme ordens do Senhor, ao dividir as terras entre as doze tribos de Israel, 

enfatiza o perigo da convivência com aquele povo idólatra, determinando o extermínio 

completo de todos os inimigos, Leiam (Jz 1.19-36; Ex 23.32). Essa convivência 

aparentemente inofensiva trouxe consequências catastróficas a longo prazo. Sutilmente o 

povo inimigo foi seduzindo os israelitas com suas práticas imorais, atraindo-os e levando-os 

a servirem a deuses estranhos. Leiam(Jz 2.10-13). 

Em resultado da convivência com os cananeus, o povo de Israel, contrariando a 

proibição explícita no A.T Leiam(Dt 7.1-14; Nm 36.6) relativa ao casamento misto, deram 

início a essa prática, tanto se envolvendo com mulheres cananéias quanto permitindo que 

suas filhas se relacionassem com seus filhos Leiam (Jz 3.5-6). A intenção daquele povo era 

estratégica porque, atraindo-os dessa forma seria fácil introduzir as suas crenças pagãs, 

aliadas a prática da idolatria e prostituição. A abominação é algo que não agrada a Deus, 

portanto, estariam desprovidos de sua presença o que facilitaria a subjugação e opressão. 

A rebeldia levava o povo a desobediência  e ao afastamento de Deus. Em 

consequência, Deus permitia a opressão pelas nações inimigas Leiam(Jz 2.14-15). O 

sofrimento os levava a se arrepender e a clamar a Deus que, ouvindo tinha misericórdia 

Leiam (Jz 3.9) e levantava um juiz para libertá-los. O povo agradecido passava um tempo em 

obediência, mas depois retomava as mesmas práticas. 

Os juízes, eram pessoas comuns, escolhidos diretamente por Deus Leiam( Jz 2.16). 

Cada um tinha uma característica específica, uma condição desfavorável na sociedade, 

porém, foram pessoas corajosas que mantiveram a unidade em meio a tantas turbulências, 

num período em que não havia um governo centralizado, mas onde Deus, através dos juízes 

agia poderosamente em favor do seu povo. 
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Ao todo, somam-se treze juízes (Jz 3.7-16,31), divididos em dois grupos de seis, 

discriminados como maiores e menores. Os seis maiores são: Otoniel (Jz 3.7-11), Eúde (Jz 

3.12-30), Débora e Baraque (Jz 4.1-16), Gideão (Jz 6.11-16), Jefté (Jz 11.1-12) e Sansão (Jz 

13.1-25); e os seis menores falando pouco sobre eles, são: Sangar (Jz 3.31), Tolá (Jz 10.1-2), 

Jair (Jz 10.3-5), Ibsã (Jz 12.8-10), Elom (Jz 12.11-12) e Abdom (Jz 12.13-15). 

Atividade em Família: 

Escreva em seu caderninho de anotações quem foram os seis juízes maiores e os seis 

menores. 

⚫ 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. 

 

Terminem esse momento orando e pedindo a Deus um coração obediente. 

 

 


