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1. Leitura: Isaías 25.1  

 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani  

IBS PLAY  (Link: https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-

xmlBuY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU) 

 

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 62] Este Salmo apresenta uma lamentação nos versículos 

introdutórios e um “propósito didático” nos versículos finais - o salmista mostra uma 

confiança total no Senhor. O autor é um homem de autoridade cuja posição está 

ameaçada. Embora seus oponentes sejam variados, ele os considera todos indignos. 

Com isso podemos retirar algumas lições. 

 

(v1-v4). Antes de fazer sua lamentação, o salmista mostra em quem ele confia, em 

quem ele deposita toda a sua esperança, sua fé, que é em Deus (v.1-v.2). O Senhor é a 

sua rocha, sua salvação, seu redentor, por causa de tudo isso ele pode, no Senhor, 

esperar e ficar firme, justamente por Deus ser sua rocha. Logo após confirmar quem é 

Deus e declarar sua confiança n´Ele, o salmista apresenta sua lamentação. O motivo é 

bem claro: aquele que é meu salvador, meu redentor, minha rocha, é o único a quem 

devo entregar minhas dores. Mesmo que os seus inimigos tentem, ao máximo, tramar 

todo tipo de mal a ele, o resultado será o mesmo: eles irão receber a justiça reta de 

Deus. Aprender essa verdade é essencial para nossas vidas, precisamos, o quanto antes, 

confiar no Senhor e saber que Deus é justo e dessa justiça devemos ter fome e sede. 

 

(v5-v8). Após sua esperança confirmada no Senhor, seguida de uma lamentação, 

novamente o autor afirma que sua esperança está no Senhor. Suas belas afirmações 

mostram a todos nós quem Deus é, observe: Deus é minha esperança (v.5), Deus é 

minha rocha, minha salvação e minha defesa (v.6), o interessante é ver que o verso 2 e 

o verso 6 se repetem, isso nos dá uma grande lição, que tudo o que acontece com o 

autor desse salmo não é capaz de abalá-lo devido Deus ser quem Ele é (Recurso 

adicional: Leia o capítulo 2, parágrafo 1, da Confissão de Fé Batista de 1689. Ela 

apresenta, de forma bem profunda, quem é Deus); Deus é nosso refúgio, por isso n´Ele 

devemos confiar (v.8).  

 

(v9-v12). Neste versos cabe uma pergunta: Onde estão depositadas toda a confiança 

dos inimigos dos salmistas? Conseguimos identificar? Sim! Eles confiam em suas 

vaidades, suas mentiras, no quanto conseguem oprimir os demais, talvez por serem 

influentes, talvez por serem pessoas “poderosas”, em suas próprias riquezas, confiam 

em si (v.9 e v.10). Mas a verdade é que nada disso concede a eles verdadeira segurança 

e descanso que há somente no Senhor. Estes homens se acham poderoso pela 
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quantidade de bens ou de influência que possuem, mas a verdade é sempre a mesma: 

Todo o Poder pertence a Deus (v.11), além de que somente Deus é misericordioso 

(v.12). Deus retribui a cada um de nós, conforme Sua vontade, que é boa, agradável e 

perfeita (Rm 12.2). 

 

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

a) Quantas vezes passamos por dores, tristezas e lamentações? Quantas dessas vezes 

tivemos vontade de chorar, de “sumir” ou até mesmo de fazer o impensável? Mas há  

um bálsamo para nossas dores, tal bálsamo é o Senhor! O salmista, em todo o 

momento, mesmo se lamentando, afirma que Deus é a sua defesa, que Deus é a sua 

salvação. Quando passarmos por momentos tão difíceis em nossas vidas, precisamos 

sempre lembrar que Deus é nossa salvação - então n´Ele podemos confiar e descansar! 

Não há dor no mundo que supere o amor e cuidado de Deus por nós. 

b) Não devemos nos preocupar com os poderosos, com aqueles que confiam em si 

mesmos, muito menos ter qualquer tipo de inveja deles, pois o Senhor os retribuirá na 

medida que eles dependem de si mesmos. Mesmo que tudo pareça perdido, precisamos 

confiar no Senhor. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele firmou nossos pés em uma rocha 

firme, Ele nos trouxe um descanso cheio de paz. Que tenhamos o desejo diário de ser 

um pequeno Cristo, ou seja, de ser cristão. 

c) Como podemos ensinar essas verdades a nossos filhos? Como aplicar em suas vidas? 

Pergunte a eles qual a maior dificuldade ou medo que eles têm hoje. Ouça com amor, 

com muita atenção e com muito ternura. Para nós pode parecer algo muito simples de 

lhe dar, mas lembre-se que para eles não é tão simples assim. Converse com Ele sobre 

Deus e como Ele pode ajudá-lo a vencer cada uma dessas dificuldades ou medo. Ore 

com ele e, constantemente, o lembre sobre Deus e quem Ele é. Ore com ele/ela se tais 

coisas acontecerem novamente. Nós somos testemunhas de vida cristã para nossos 

filhos, nossas crianças (lembre-se sempre disso!). 

 

6. Intercessão: Interceda em favor do nosso país, autoridades constituídas, bem como a 

liderança de nossa igreja. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


