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1. Leitura: Salmos 117:1-2 

2. Cântico: Como ninguém me conheces – Eduardo Mano 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_X
WC3lOq0P_lQdhZcDU&index=70&t=0s&ab_channel=EduardoMano-Topic 

 

3. Confissão/Gratidão: Senhor da imortalidade, diante de quem os anjos e arcanjos 

escondem o rosto, capacita-me a servi-lO com reverência e piedoso temor. Tu que és 

Espírito e requer verdade no íntimo, me ajude a Te adorar em espírito e em verdade. 

Tu que és justo, não me deixe abrigar o pecado em meu coração, ou satisfazer um 

temperamento mundano, ou buscar satisfação nas coisas que perecem.  

 

4. Instrução: [Leia Salmo 126] Este salmo consiste em tres partes. Primeiramente, 

o profeta exorta os fíeis que haviam regressado do cativeiro à gratidão e naltece, de 

modo sublime, a graça exibida no livramento deles, a fim de mostrar-lhes, sem dúvida 

alguma, que estavam sendo trazidos de volta à sua pátria pela mão de Deus e não 

por questões aleatorias ou pelo favor dos homens. 

 

5. Quando jehovah trouxe de volta o cativeiro de Sião [v.1]. 

 

Ao usar o verbo sonhar, o salmista nos ensina que não há lugar para ingratidão. Sempre 

que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade de sua natureza, 

exercem geralmente sua esperteza inventando várias causas para o livramento 

operado, a fim de obscurecer a graça de Deus. 

 

• Então, a nossa boca se encheu de riso [v.2] 

 

O salmista dá a entender que houve bom motivo para esse júbilo, segundo o qual 

cumpria aos filhos de Deus se alegrarem em virtude de seu regresso à sua terra. Assim 

como naquele período não houve nada mais infeliz do que viverem eles em cativeiro, 

durante o qual foram, de certo modo, desapossados da herança que Deus lhe 

prometera, assim também não havia nada que eles teria sido mais desejável do que 

serem eles restaurados. 

https://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=70&t=0s&ab_channel=EduardoMano-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=70&t=0s&ab_channel=EduardoMano-Topic
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6. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

• O ensino deste salmo se estende ainda mais. Em outras partes das Escrituras 

nossa vida é comparada ao periodo da semeadura. E, visto que, frequentimente, 

acontece que temos de mear em maio às lágrimas, devemos elever nossa mente à 

esperança da colheita, para que a tristeza não enfraqueça nossa diligência. 

confortado ao dizer que “o nosso socorro está em nome do Senhor, criador 

do céu e da terra”? 

 

7. 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. 

 

8. Conclusão: Expulsa de minha mente todo o medo e vergonha pecaminosos, para 

que, com firmeza e coragem eu possa confessar o Redentor diante dos homens, 

prosseguir com Ele ouvindo a sua reprovação, ser zeloso com o Seu conhecimento, 

ser preenchido com a Sua sabedoria, caminhar com Sua circunspecção, solicitar o 

Seu conselho em todas as coisas, recorrer às Escrituras por Suas ordens, manter em 

minha mente a Sua paz, sabendo que nada pode me acontecer sem Sua permissão, 

nomeação e administração! 
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PENSE MISSÃO 

                                        TUDO POR JESUS                                          5º DIA 

Lela* é divorciada, tem 33 anos e uma filha adolescente, Nadine*. Ela conta que 

nunca foi muito à mesquita, mas como todos de sua cultura, se considerava uma 

muçulmana. Até que um dia, viu na TV o relato de um ataque a um grupo cristão egípcio. 

Conversando com amigos sobre a reportagem, ela demonstrou pensar diferente da maioria, 

ao dizer: “Nós não temos que odiar os cristãos e nem devemos usar de violência contra 

eles”. Foi quando ouviu a amiga dizer que o Alcorão realmente tem versos que inspiram a 

matar os não muçulmanos.  

A observação a fez pensar se realmente era uma muçulmana. Levando o tema para 

alguns amigos cristãos que já oravam por ela e esperavam a oportunidade certa de lhe falar 

de Jesus, ela percebeu que estava do “lado errado”. Após se juntar a um grupo secreto de 

estudo bíblico, decidiu seguir a Cristo. 

Lela não conseguiu esconder a salvação, amor e paz encontrados em Jesus da filha 

Nadine, que seguiu o exemplo da mãe e também abraçou a nova fé. Mas Nadine acabou 

revelando o segredo aos familiares. Por isso, Lela foi ameaçada de morte. “Se eles me 

matarem, eu morrerei por Cristo. Eu ficarei bem porque estou em suas mãos”, declara. A 

família, no entanto, ganhou a guarda de Nadine e, por segurança, a cristã teve que deixar 

o país. 

 

ORE 

Para que Lela tenha convicção do cuidado do Senhor sobre a vida dela e de Nadine. 

Que o coração dela fique em paz, esperando e confiando no agir de Deus. Interceda para 

que os parentes encontrem salvação em Cristo. 

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista 

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista

