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1. Leitura: Salmo 51:15 

 

2. Cântico: Ao único – Cântico Congregacional 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=CPm1ZokQOVg&list=PLaGI0ofRzjhpub_XW

C3lOq0P_lQdhZcDU&index=15&t=0s&ab_channel=M%C3%BAsicaCongregacional 

 

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 o Salmo 125] Este hino de fé enfatiza a confiança dos fiéis. O 

seu uso nas peregrinações pode ser imaginado das referências feitas às montanhas 

à volta de Jerusalém, que ficavam à vista após a longa e árdua jornada. Uma 

declaração que expressa profunda convicção de segurança e do inalterável poder e 

fidelidade do Senhor. Este Salmo se divide em duas partes: uma expressão de 

confiança em Deus (1-3) e uma oração e advertência (4-5).  

 

• Uma expressão de confiança em Deus [v.1-3].  

 

Como se pode observar da leitura, não só a presença de Deus foi simbolizada 

pelas colinas ao redor de Jerusalém, mas também aqueles que confiam no Senhor 

são considerados irremovíveis como a rocha de Sião. A fixidez e imutabilidade dessa 

relação entre o Senhor e Seu povo é semelhante à que existe entre uma cidade e 

suas redondezas (Jl 3.17-18), isto é, ultrapassa em muito a experiência de um 

indivíduo, pois dura para sempre. Essa verdade é sustentada pela profecia enfática 

de que o cetro do domínio estrangeiro não permanecerá ou não ficará 

permanentemente sobre a sorte dos justos, a fim de que, caso isso acontecesse, 

não viesse a ocorrer uma falha geral de fé entre os justos, uma apostasia. 

 

• Uma oração e advertência [v.4-5] 

 

O salmista ora pedindo o favor divino para os fiéis, os quais ele identifica como 

bons e retos, e, em contraste com esses, os infiéis renegados são abandonados ao 

https://www.youtube.com/watch?v=CPm1ZokQOVg&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=15&t=0s&ab_channel=M%C3%BAsicaCongregacional
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seu próprio destino, revelando que a retribuição opera positivamente e também 

negativamente. Por fim, o salmo conclui com uma simples oração: Paz sobre Israel! 

Em paralelo, podemos recitar o apóstolo Paulo que declara: “A todos quantos 

andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e 

sobre o Israel de Deus” (Gl 6:16).  

 

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

 

• Que precisemos ou não de proteção contra um mal que tememos, ou de provisão 

de algo que desejamos, o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas 

necessidades. Seu poder e justiça cercam seu povo como montanhas 

intransponíveis. Ele dará paz àquele cujo coração confia nele e faz o bem.  

 

• Contudo, aqueles que vivem em pecado serão levados à destruição. Como esse 

salmo pode ajudar os cristãos quando a sua vida é abalada por dificuldades? 

Como ele pode ajudar pessoas que são tentadas a correr para o pecado ou para 

a segurança mundana quando surgem problemas? 

  

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

[Petição do dia: Ore em favor dos nossos irmãos que estão sofrendo angústias na 

alma e enfrentando lutas interiores profundas, para que o Senhor os faça perseverar 

na fé e darem testemunhos da grandeza do Senhor sobre suas vidas. 

 

7. Conclusão: Senhor Jesus, Salvador amoroso, poucas coisas na vida são piores 

do que estar em apuros e ficar sozinho. Quando a carga na vida é grande e as 

armadilhas do nosso coração, dos nossos olhos, do mundo e do maligno são 

complexas, sê conosco e concede-nos a tua paz. Cobre-nos com a tua presença 

para que experimentemos a tranquilidade e alegria. Amém! 
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PENSE MISSÃO 

                 FÉ NO ÍNTIMO               4º DIA 

 

Como tantas outras cristãs ex-muçulmanas na 

Península Arábica, Muminah vive a nova fé cristã 

em segredo e de forma isolada, sem que o 

marido saiba. 

 

 

Em 2011, Muminah* e o marido Adil* viajaram a Meca para realizar a hajj, a 

peregrinação que todo muçulmano deve fazer como um dos cinco pilares do islamismo. 

Muminah tinha grandes expectativas de uma experiência espiritual durante a tão 

sonhada viagem. E assim aconteceu.  

Em Meca, Jesus apareceu para ela em sonho e a chamou para segui-lo. Ela sentiu 

o amor de Deus pela primeira vez. Ao mesmo tempo, ficou confusa, pois não conhecia 

nenhum seguidor de Cristo. Temendo a reação do marido, decidiu não contar para ele 

sobre o sonho.  

Quando voltou da viagem, Muminah trancava a porta do quarto e pesquisava 

sobre Jesus na internet. Através das redes sociais, entrou em contato com árabes no 

exterior que lhe ensinaram mais sobre Jesus. Ela descobriu que a Bíblia não era 

corrompida, como tinha aprendido a vida toda. Muminah então entregou a vida a Cristo.  

A cristã secreta lê a Bíblia on-line e depois apaga o histórico dos sites visitados 

para que o marido não descubra. Se isso acontecer, ele pode tratá-la como louca e teria 

o direito de matá-la ou denunciá-la à polícia para ser executada. 

 

ORE 

 

Para que a comunhão de Muminah com o Senhor seja fortalecida através da 

palavra e do Espírito Santo. Que mesmo vivendo a fé em sigilo, ela tenha convicção da 

nova identidade em Cristo e cresça espiritualmente. 

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/dip 

https://www.portasabertas.org.br/dip

