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1. Leitura: Isaías 25.1 

 

2. Cântico: Oração Sacerdotal – Banda Dort  

IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE 

 

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 129] Este é um lamento da comunidade, com nuances de 

confiança e fé. As características de um hino de fé estão presentes, mas ficam 

obscurecidas pelos lamúria e apelos da lamentação. Recordando problemas 

passados o salmista renova sua confiança, enquanto seus apelos em relação ao 

futuro resultam em certeza de alívio, pois o salmista reflete sobre a bondade de Deus 

em livrar seu povo de aflições. Com isso podemos aprender algumas coisas com 

este salmo: 

 

A bondade do Senhor em livrar o seu povo 

O salmista relembra de toda a opressão que tanto ele, quanto o próprio povo de 

Israel sofrera. Toda a história dos problemas de Israel foi resumida em apenas uma 

única declaração. Desde o Êxodo vemos tal nação sofrendo severas aflições 

produzidas por diversos inimigos. Tais inimigos os trataram com hostilidade, os 

atormentaram ao longo de todo o tempo (v1 e v2). Ele usa uma imagem de arado, 

que expressa a imposição de profundas feridas, como os sulcos de um campo arado 

(v3). Mas, logo o salmista lembra que, apesar de todas as dores, o Senhor os 

libertou, Ele que os livrou das “mãos” dos ímpios (v4). O Senhor, que cuida de todas 

as coisas, do seu povo, que os abençoa, que os guarda. O Senhor é a esperança 

futura de todo o Israel (v5-v8), todos os inimigos desse povo serão envergonhados, 

mandados de volta para suas casas. Depois ele emprega um longo análogo para 

pedir que os planos malignos do inimigo sejam torcidos. O capim que cresce sobre 

a sujeira dos telhados secava rapidamente porque o solo era pouco profundo para 

suas raízes. Não podia ser colhido nem atado em feixes. Não merecia nem sequer 

a costumeira saudação dos que passavam. No fim o salmista termina com uma 

https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE
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saudação “Seja sobre vocês a bênção do Senhor; nós os abençoamos em nome do 

Senhor" (v8). 

 

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

a) O sofrimento é o quinhão do crente neste mundo. Às vezes, a dor nos corta 

profundamente. No entanto, nos momentos mais dolorosos, saiba que o Senhor é 

justo. Ele livrará os crentes do poder dos ímpios e fará os pecadores murcharem e 

perderem as suas bênçãos. Cristo sabe disso: os soldados romanos 

verdadeiramente araram as suas costas, causando horríveis feridas (Is 50.6; 53.5; 

Mt 27.26; Jo 19.1). No entanto, em tudo isso, Deus foi justo, cumprindo seu plano 

para a salvação de sua igreja, a exaltação de seu Filho e a destruição de seus 

inimigos. Portanto, podemos confiar no Senhor nas muitas aflições. Quais aflições 

você e seus amados estão enfrentando? Como esse salmo pode ajudá-los? 

 

6. Intercessão: Interceda por todos os líderes do Ministério Batista Shekinah. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre 

por onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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PENSE MISSÃO 

               A SERVIÇO DE DEUS               8º DIA 

Nadhir lidera uma igreja doméstica e é apoiado pela 

Portas Abertas por meio do treinamento de liderança e 

de microcrédito que o ajudou a abrir uma cafeteria. 

 

Há dez anos, Nadhir*, 29, ainda frequentava a mesquita no Norte da África. Como 

cantor de rap, levava uma vida de drogas, bebidas e festas. Um amigo compartilhou sobre 

Jesus e ele quis ouvir mais. “É como se isso fosse o que eu estivesse procurando por toda 

a minha vida. Era isso que precisava. Eu precisava de Jesus.”  

A nova fé de Nadhir o mudou, ele parou de beber e ir a bares, e a família percebeu. 

Nadhir disse à mãe que agora era cristão e ela não quis mais falar com ele. O pai disse: 

“Pegue todas as suas roupas e saia de casa. Não quero ver você de novo”. Os imãs locais 

(pregadores islâmicos) aconselharam o pai a matar o filho.  

Nadhir viveu na rua por um tempo, mas às vezes era abrigado por cristãos. Pouco 

tempo depois, começou a procurar outros cristãos na internet. Ele os reuniu por meio de 

grupos em redes sociais, onde podiam encorajar uns aos outros. Passado um tempo, 

Nadhir começou a fazer transmissões em uma estação de rádio on-line que permitiram o 

desenvolvimento de norte-africanos famintos pela palavra de Deus. 

 

ORE 

Para que as transmissões de Nadhir sejam um canal de salvação. Agradeça a Deus pela 

transformação na vida de Nadhir e peça para que muitos outros jovens no Norte da África 

encontrem esperança e propósito em Jesus. 

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

  

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/violencia

