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1. Leitura: Isaías 55.1-3 

2. Cântico: “Segurança” (Nº 375 do CC) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq

0P_lQdhZcDU&index=33&t=0s&ab_channel=M%C3%BAsicaCongregaciona 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Instrução: [Leia Salmo 123] O Salmo 123 é um cântico de romagem. 

Ele é uma súplica que devia ser cantada pelo povo quando em direção à 

adoração. Nela o povo clama pela compaixão de Deus para os livrar de 

perseguição e desprezo. 

Olhos atentos a Deus (v. 1-3) 

O cântico começa descrevendo uma postura de humildade e dependência. Ao 

ler o salmo, percebe-se que o povo estava passando por algum tipo de 

aflição e desprezo comunitário, talvez sob domínio de algum inimigo, 

opressor de Israel. 

Diante da dura situação, o povo deveria se colocar em atitude de total 

sujeição a Deus. A figura utilizada é a de um servo que olha para as mãos do 

seu senhor e uma serva que atenta para as mãos de sua senhora. Numa 

época em que os servos não tinham direitos próprios, nem capacidade de se 

defender, todo sustento e proteção dos servos dependia do total auxílio e 

compaixão de seu senhor. De forma semelhante, o sustento e proteção do 

povo de Deus depende exclusivamente do favor divino, de Sua compaixão, 

de Sua graça. 

Diante de situações difíceis seus olhos estão atentos a quem? Olham para 

cima, para o gracioso Deus que sustenta seu povo? Ou será que 

costumeiramente você tem olhado para governantes, amigos poderosos, 

dinheiro ou coisas semelhantes? Onde você tem depositado sua esperança?  

Uma súplica (v. 3-4) 

“Tem piedade de nós” (ou “tem compaixão de nós”) é o ponto alto da súplica 

feita pelo povo a Deus. O povo estava cansado de tanto desprezo e 

zombaria. Provavelmente o nome de Deus era escarnecido pelos opressores 

do povo. Não é incomum nos dias de hoje a zombaria e desprezo por aqueles 

que professam fé em Deus. Filmes, telenovelas, livros, jornais, redes sociais 

estão repletos de afronta e desprezo por Deus, Sua Palavra e Seu povo. Na 

verdade, isso não deve nos espantar, pois Jesus mesmo disse “se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós” (João 15.20). Quando 

estivermos cansados da atitude do mundo a nosso respeito, devemos clamar 

pela compaixão de Deus para nos animar, fortalecer e libertar. 

Esta súplica lembra um episódio narrado nos evangelhos a respeito de um 

cego que estava mendigando quando ouviu que Jesus estava passando por 

https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=33&t=0s&ab_channel=M%C3%BAsicaCongregaciona
https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=33&t=0s&ab_channel=M%C3%BAsicaCongregaciona
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perto. O clamor daquele cego foi o mesmo deste salmo: “e, ouvindo que era 

Jesus, o Nazareno, começou a gritar: — Jesus, Filho de Davi, tenha 

compaixão de mim!” (Marcos 10.47). Em atendimento à súplica do cego, 

Jesus o curou e tratou seu coração, pois este era o maior problema dele e é o 

maior problema de qualquer pessoa: “Jesus lhe disse: — Vá, a sua fé salvou 

você” (Marcos 10.52). Esta é a oração que todo pecador precisa fazer: 

“Jesus, tem compaixão de mim”, e assim receber perdão e salvação. 

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

a) Diante de situações difíceis seus olhos estão atentos a quem? Sempre 

apresente suas lutas e problemas a Deus, que é grande em 

compaixão. Lembremos que, uma vez que Ele não está obrigado a 

nada, tudo que Ele faz pelo Seu povo é por sua graça. Ele é a fonte de 

nosso auxílio e proteção. 

b) Aprenda esta súplica e recorra a ela constantemente: “Jesus, tem 

compaixão de mim”.  

6. Intercessão: Ore por aqueles que estão cansados de seus problemas ou 

sofrendo zombarias e perseguições, para que Deus derrame de sua 

compaixão em suas vidas.  

7. Conclusão: Podemos e devemos clamar pela misericórdia de Deus, 

esperançosos de que seremos ouvidos e atendidos: “nossos olhos estão 

atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós” (v. 2). 
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PENSE MISSÃO 

A jovem Fatemeh já foi presa 

duas vezes por lutar pelos 

direitos da minoria cristã no Irã. 

Ela luta pela liberdade de 

pensamento e de religião. 

 

 

UMA JOVEM CORAJOSA 

Fatemeh Mohammadi, 21, é uma cristã ex-muçulmana e ativista no Irã. Após 
a conversão, passou a relatar nas redes sociais os abusos enfrentados pelos 
seguidores de Jesus. Ela já passou seis meses na prisão de Evin por ser “membro 
de grupo evangélico, engajamento em atividades cristãs, atuação contra a 
segurança nacional e propaganda contra o regime”.  
Fatemeh foi expulsa da Universidade de Teerã na véspera de fazer os exames de 

inglês. Em 19 de janeiro de 2020, foi detida, junto com outros manifestantes, ao 

participar de um protesto contra uma operação do governo. No dia da prisão, ela 

publicou vários tweets acusando os governantes de censura à imprensa iraniana e 

outras coisas. 

No final de fevereiro, a cristã ex-muçulmana foi solta sob fiança em regime 

condicional e relatou os maus-tratos enfrentados na prisão. Ela disse que ficou 

amarrada de costas com outra mulher e que quando foi levada ao centro de 

detenção em Vozara, passou as primeiras 24 horas sem alimentação, sentada no 

quintal em frente aos banheiros. 

 

Ore em favor dos cristãos ex-muçulmanos! Oração para hoje: 

Agradecendo a Deus pela libertação de Fatemeh e de outros cristãos 

recentemente. Peça que os que ainda estão presos sejam libertados e que, 

enquanto isso não acontece, eles testemunhem de Jesus na prisão. 


