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1. Leitura: Salmo 81:1-2 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY&list=PLaGI0ofRzjh

pub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=9&t=0s&ab_channel=VineyardBrasil 

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 124] Este belo cântico de livramento expressa a 

ação de graças da comunidade pelo agir de Deus. Estando os peregrinos 

constantemente sujeitos ao perigo, as palavras deste salmo poderiam 

proporcionar-lhes segurança, fortalecendo a sua fé. Os vers. 1-5 expressam 

a consciência da nação de que o livramento fora obra de Deus. Os vers. 6-8 

expressam o agradecimento dos judeus e Sua confiança nEle. 

 

• Livramento operado por Deus [v.1-5].  

 

“Não fosse o Senhor”, expressão repetida nos versos 1 e 2 é litúrgica, pois 

a congregação e mais tarde os peregrinos, repetiam as palavras do líder. Em 

suma, se não fosse o Senhor, então o fim seria certo e completo. Este 

reconhecimento da segura mão do Senhor sobre a história, apesar das 

ameaças humanas e naturais, é enfático como base da confiança do crente 

(Rm 8:31). 

 

• Ação de Graças [v.6-8] 

 

“Bendito o Senhor”. Nestes versos finais, o salmista emprega figuras para 

descrever a difícil saída, graças ao socorro do Senhor, exaltando-o em 

gratidão. O último versículo se refere ao ato de invocar o nome do Senhor na 

oração, reconhecendo-o como fonte de ajuda. Um conselho: Caso você se 

encontre em desespero, entristecido, perdido, carente... convido-o a invocar 

ao Senhor que criou os céus e a terra, Ele é o nosso socorro!  

 

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

 

• Sem apoio divino, a igreja de Cristo seria rapidamente derrotada pelos 

seus inimigos. Eles devorariam os crentes como leões ferozes, os 

varreriam como um tsunami e os pegariam como um caçador profissional 

nas florestas. A única razão para o povo de Deus continuar neste mundo é 

o infinito poder de seu Salvador. Sua força é mais que suficiente. Os 

crentes podem se alegrar na promessa de Cristo: “Sobre esta pedra 

edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 

ela” (Mt 16:18), pois toda autoridade, no céu e na terra, pertencem a ele 

(Mt 28:18). Como este mundo ameaça destruir a igreja hoje? Como você é 
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confortado ao dizer que “o nosso socorro está em nome do Senhor, criador 

do céu e da terra”?  

  

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. 

[Petição do dia: Ore clamando ao Senhor para restauração da saúde dos 

nossos irmãos que se encontram enfermos e que Deus preserve a saúde 

daqueles que estão bem e livre-os dos males desta pandemia. 

 

7. Conclusão: Deus todo-poderoso e eterno, aumenta em nós a fé, a 

esperança e o amor, inspira-nos a amar a tua vontade. Por Jesus Cristo, Teu 

Filho, Nosso Senhor, amém! 
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PENSE MISSÃO 

 

UM LUGAR SEGURO 

O iemenita Mohammad*, 44, se converteu há cerca de 17 anos lendo 

escondido uma Bíblia que comprou em um sebo. “Quando me converti, pensava que 

era o único cristão no Iêmen; por um longo tempo, não conhecia nenhum outro 

cristão. Agora conheço muitos e há mais como nós”, conta.  

Quando se casou com Alima*, ela ainda era muçulmana, mas depois de 

experimentar alguns milagres, como a segunda gestação e o livramento em um 

acidente de carro, se converteu. A casa deles se transformou em uma igreja 

doméstica, com dois grupos para homens e dois para mulheres, um para novos 

convertidos e outro para já batizados. 

Como parte de seu trabalho, Mohammad sempre recebeu várias pessoas em 

casa, então isso justifica as visitas dos irmãos agora. Eles explicam como funcionam 

os cultos: “Às vezes ficamos três ou quatro horas juntos. As pessoas não chegam 

nem saem ao mesmo tempo por razões de segurança. Como há muito barulho na 

rua, isso ajuda a disfarçar os cânticos; os vizinhos não reconhecem como músicas 

cristãs”. 

Eles também esclarecem que as igrejas domésticas não têm contato uma 

com a outra: “Nós ficamos separados e um não sabe das atividades do outro. Isso é 

necessário para que não haja traição caso um grupo seja descoberto. Segurança é 

sempre uma das maiores preocupações para todos”. 

 

Oração para hoje: 

 

Para que as igrejas domésticas sejam oásis para os cristãos ex-muçulmanos 

no Iêmen. Peça a Deus que esses grupos sejam um lugar de crescimento e de 

comunhão onde Jesus é adorado e sua presença manifesta. 


