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1. Leitura: Salmos 30:1-3 

 

2. Cântico: O Grande Amigo - 155 (Cantor Cristão) 

(IBS PLAY: 
https://www.youtube.com/watch?v=WLou1T3Kn34&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=30&t=0s) 

 

3. Confissão/Gratidão: Pai amado e Deus Eterno, toma o nosso coração diante de ti. 

Nos ensine a amarmos Tua presença e a Tua Palavra. Nos ensine a diariamente 

andarmos em retidão e em conformidade Contigo. Senhor, nos ensine a sermos amigos 

Teu. Nós desejamos descansar em Ti. Pai, obrigado por tua misericórdia derramada 

neste dia, por teu amor em Cristo Jesus, por nossas vidas; em nome do Pai, do Filho e do 

Santo Espírito, amém.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 64] Neste Salmo, Davi ora e expressa sua confiança de que 

Deus lutará contra seus inimigos em seu favor. Será que temos confiado em Deus nas 

melhores e até mesmo nas mais adversas situações de nossas vidas?  

 

(v1-v2). O salmista, em seu lamento, clama ao Senhor para que seja livre das 

ameaças, perigos e medos que o perseguem. A oração do salmista expressa confiança, 

pois ele sabe que somente Deus tem o poder para guardá-lo em segurança. Temos 

vivido com essa certeza em nossos corações? A certeza de que o Senhor tem poder para 

nos guardar em segurança mesmo quando nada parece estar bem!  

 

(v2-v6). Nestes versos temos a descrição dos inimigos que ameaçam e causam 

espanto no salmista - ele descreve os pensamentos perversos dos seus inimigos. Os 

inimigos de forma súbita se arremessam contra ele (v. 4). Os malfeitores falam e 

insistem sobre armadilhas (v. 5), fazem planos maliciosos e os realizam (v. 6). Os que 

estão tramando o mal contra o salmista se encorajam mutuamente em seus esquemas. 

A afirmação: “Seguramente, a mente e o coração do homem são astutos”, deve ser 

posta lado a lado com a do Salmo 14.3, como uma descrição da profunda 

pecaminosidade humana: “Todos se desviaram, juntamente se tornaram corruptos; não 

há quem entenda, nem um sequer.” 

 

(v7-v10). No início, o salmista falou da forma súbita com que os inimigos se 

arremessam contra ele (v. 4). Agora ele diz que é Deus quem está para arremessar-se 

repentinamente! (vs. 7,8). Os perversos tramavam ocultamente, mas Deus 

abertamente declara seus planos de derrubá-los. Deus usaria a própria perversidade dos 

ímpios para puni-los. Como temos andado diante do Senhor? Será que temos preparado 

nossa própria condenação ou confiando na justiça de Deus? O juízo divino será visto 

pelos homens em geral e os fará reconhecer a retidão do Senhor (v. 9). Quando Deus 

usa de justiça para com os perseguidores, ele concede livramento aos perseguidos. Por 
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fim, percebemos que a confiança no Senhor deve extinguir o medo de qualquer mal (v. 

10). Os justos, o povo da aliança, confiam e amam o Dia do Senhor e vivem corajoso 

diante da promessa futura do juízo divino.  

 

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

a) Você ama ou teme ao Dia do Senhor?  

b) Sabemos que os ímpios odeiam os justos. Contudo, devemos viver com medo diante 

dos ímpios?  

 

6. Intercessão: Interceda por todos que estão infectados pelo COVID-19 e agradeça por 

todos aqueles que estão curados. Ore a Deus pedindo confiança e amor à justiça d´Ele.  

 

7. Conclusão: A todos que creem em Deus, creem somente porque lhes foi imputada a 

vitória de Cristo. Isto é, em Cristo, somos verdadeiramente mais que vencedores. Toda o 

mal tramado pelos ímpios serão usados contra eles mesmos no dia da Justiça do Senhor. 

Como isso muda nosso modo de ver as palavras duras e a violência que a igreja deve 

suportar neste mundo? 


