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1. Leitura: Isaías 24. 14-15 

2. Cântico: Moriá – Leonardo Gonçalves  

IBSPLAY https://youtu.be/qDg1gKwPYO8  

 

3. Confissão/Gratidão: Ore pedindo ajuda ao Senhor para que cada membro da família 

se entristeça por seus pecados e busque no Senhor misericórdia e perdão. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 130] Este salmo é muito mais que um mero clamor por 

auxílio, pois também contém a certeza da exuberante misericórdia de Deus que é capaz 

de apagar nossos pecados e iniquidades. O Senhor é misericordioso e pronto para 

perdoar aqueles que confessam seus pecados. 

A Condição do Salmista (vs. 1,2) 

Expressão “das profundezas” não é comum nos Salmos, mas quando ocorre denota uma 

situação de profunda angústia. Quando numa situação de completa calamidade o 

salmista apela para a misericórdia do Senhor. 

Certeza de Perdão (vs. 3,4) 

A impossibilidade de um pecador tal como ele pôr-se na presença de um Deus tão santo 

leva o salmista a formular a pergunta do versículo 3. Ele sabe que ninguém é justo diante 

de Deus (cf. Sl 143.2), e isso inclui ele próprio. A recepção de misericórdia aumenta 

nosso senso de temor e reverência na presença santa de Deus. 

Espera Paciente (vs. 5,6) 

O versículo 5 constitui uma declaração de inabalável confiança no Senhor. O versículo 

6 é um poderoso quadro de solicitude, paciência e confiança – a aurora sempre 

desponta. 

A Misericórdia de Deus (vs. 7,8) 

Havendo experimentado o perdão divino em si próprio, o salmista apela a Israel como um 

todo a que deposite sua confiança no Senhor (v. 7). o versículo 8 é o único lugar no Antigo 

Testamento em que ele é usado em associação com “pecado”. “Redenção” é entendida 

em termos espirituais, e Paulo corretamente usa a linguagem deste versículo quando 

https://youtu.be/qDg1gKwPYO8


I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H 
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 130 

24 de setembro de 2020 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

descreve a obra que Jesus fez por seu povo – “que deu a si mesmo por nós, para redimir-

nos de toda impiedade” (Tt 2.14). 

5. Aplicação:  

a) Aflição e culpa podem, de fato, abater as pessoas, mas mesmo nas piores profundezas 

os pecadores não devem se entregar ao desespero. Eles devem orar com grande 

seriedade ao único que pode redimi-los. Devem reconhecer que não podem 

permanecer diante de Deus com base em seus próprios méritos. Devem recorrer a 

Deus que perdoa pecados por intermédio de Cristo. Eles devem colocar toda a sua 

esperança inteiramente nele. E você? Acha que pode permanecer diante de Deus por 

seus próprios méritos? Ele conhece todos os seus pecados. Você teme que seus 

pecados sejam grandes demais? A salvação de Deus é abundante. Acha que seus 

pecados são numerosos demais ou que pecou por tempo demais? Deus salva seu povo 

de toda a sua culpa. 

b)  O grande meio pelo qual Deus salva o pecador culpado é a redenção em Jesus. Cristo 

pagou o resgate para satisfazer a justiça de Deus. Os pecadores não precisam sofrer 

por seus pecados, porque Cristo sofreu e morreu no lugar deles (1Co 15.3). A fé 

concentra toda a esperança e desejo em Jesus Cristo. Ele é o único Mediador entre 

Deus e os homens, pois deu a si mesmo como “resgate por todos” (1Tm 2.5-6). Você 

está confiando somente em Cristo para a sua salvação do pecado? Se está, então 

como a sua fé tem se evidenciado em temor ao Senhor? 

 

6. Intercessão:  Peça que o Senhor os fortaleça para buscarem sempre em Jesus a 

pureza e o perdão. 

 

7. Conclusão: Passamos por momentos difíceis, por vezes consequências dos nossos 

próprios pecados. Devemos demonstrar o arrependimento e sermos encontrados na 

Palavra para encontrarmos a redenção divina em Jesus Cristo. 
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PENSE MISSÃO 

                                                  FOI POR AMOR                                           9º DIA 

O egípcio Mostafa recebeu uma tarefa honrosa da família: fazer uma longa viagem do 

vilarejo até a capital do país, Cairo, para investigar o boato de que um primo, Mohammed, 

havia sido visto em uma igreja e possivelmente se tornado cristão. Se constatasse a 

veracidade do fato, ele deveria matar Mohammed.  

Ele seguiu o primo até a igreja e ficou esperando o culto terminar. Enquanto esperava, 

a mensagem que foi pregada e as letras das músicas o tocaram profundamente que não 

conseguiu conter as lágrimas. Ele foi falar com Mohammed: “Eu vim espiar se você tinha se 

tornado cristão e deveria informar nossa família, mas não posso, pois parece que você fez a 

escolha certa. Conte-me mais”. 

Em casa, Mohammed passou a noite explicando o evangelho para Mostafa. Ele 

sonhou com Jesus na cruz, olhando para ele e dizendo: “Eu fiz tudo isso porque te amo e 

quero que seja liberto dos seus pecados”. No dia seguinte, Mostafa pediu a Mohammed que 

orasse com ele; ele chorava e exclamava: “Eu planejava matar meu primo, teu seguidor, mas 

agora estou disposto a dar minha vida a ti”. 

Mostafa foi batizado e nunca contou para a família sobre a conversão de Mohammed 

nem sobre a dele. Ambos vivem, agora, como cristãos secretos no Egito. 

 

ORE 

Pelos cristãos ex-muçulmanos no Egito, que muitas vezes precisam viver a fé cristã em 

segredo. Que sejam guardados pelo Senhor e tenham sabedoria e amor para lidar com o 

ambiente de opressão islâmica em que vivem. 

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

perseguicao 
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