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1. Leitura: Isaías 24. 14-15 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani  

IBSPLAY https://youtu.be/3P-K-xmlBuY   

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 131] Seguindo o Salmo 130, este breve cântico continua a 

idéia de confiança no Senhor, com a qual aquele salmo se encerrou (cf. 130.7 com 

131.3). Ele descreve o caráter do adorador humilde que não busca iluminação em 

questões que pertencem unicamente a Deus, nem tenta exaltar-se a uma posição que 

pertença tão-somente a Deus. O salmista também revela um espírito de 

contentamento com sua posição na vida. 

 

O salmista nega ser motivado pelo orgulho, arrogância ou ambição quando 

comparece diante do Senhor (v. 1). Quando esta chega a ser uma forma de vida, ele 

não se preocupa com questões que estão além dele, e seu foco não é buscar grandes 

coisas. Como a palavra hebraica traduzida “coisas maravilhosas demais” às vezes é 

usada para os grandes feitos de Deus (ver Sl 71.17; 72.18), a ideia pode ser que ele 

não tenta elevar-se a uma posição divina. 

Em serena confiança, o salmista repousa no Senhor (v. 2). pensamento de uma 

criança desmamada é ambíguo. Poderia significar uma criança que foi 

prematuramente desmamada, e por isso não tinha descanso pela falta de leite. Mais 

provavelmente a referência seja a uma criança desmamada que está ainda 

descansando satisfeita no seio de sua mãe. De uma forma semelhante, a alma 

confiante é descrita como estando quieta e submissa, visto estar na presença do 

Senhor. 

O apelo a Israel, no salmo precedente, é agora reiterado (v.3) (sl 130.7), mas com a 

adição da frase “agora e para todo o sempre”. Justamente como Davi está 

descansando no Senhor, assim todo o Israel deve fazer o mesmo em todos os tempos. 

Esperar no Senhor não é um ato momentâneo, mas uma experiência permanente. 

 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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5. Aplicação:  

1. O orgulho causa grandes problemas, mas a humildade traz pensamentos, palavras 

e vida corretos. Essa é uma atitude muito agradável a Deus. A verdadeira 

humildade se expressa em confiança no Senhor. Ela liberta a pessoa da rivalidade 

arrogante e da exagerada ambição pessoal. Ela acalma o coração, contentando-

se em viver perto de Deus. Ela nos torna como Cristo, que não usou sua igualdade 

com o Pai de modo egoísta, mas tornou-se um servo humilde, crucificado e 

obediente ao seu Pai (Fp 2.5-8). Ele considerava fazer a vontade do Pai como a 

sua comida (Jo 4.34), vivendo em alegre esperança (Hb 12.2). Por que a 

humildade é tão essencial à paz e à esperança? 

 

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 

              PAIXÃO PELA PALAVRA                 10º DIA 

Ao perceber a diferença entre a Bíblia e o Alcorão, 

Aizah se apaixonou por Jesus. Foi rejeitada pela 

família e hoje ajuda outras mulheres na mesma 

situação 

 

Aizah* é uma jovem cristã ex-muçulmana na Tunísia e explica sobre a realidade: “Se 

você é uma mulher nascida em uma família muçulmana e se torna seguidora de Jesus, você 

envergonha toda a família. Eles vão lhe dizer que você é uma infiel”. Na adolescência, Aizah 

conheceu uma cristã e tentou transformá-la em muçulmana, mas acabou se apaixonando 

pela Bíblia.  

Quando contou ao pai sobre a conversão a Cristo, ele disse: “Você vai perder tudo e 

ninguém falará com você”. No dia seguinte, o pai de Aizah confiscou o carro dela. Aos olhos 

dele, Aizah havia sofrido uma lavagem cerebral. “Ele ordenou que eu ficasse em casa por 

dez dias e não tivesse contato com os cristãos. Esperava também que eu voltasse ao islã. 

Eu fui à igreja e, quando voltei para casa, minha mãe disse que meu pai poderia me matar. 

Então, saí apenas com as coisas que eu poderia colocar em minha mochila”, relembra.  

Aizah encontrou proteção em outra família cristã e, agora, oferece apoio a outras 

mulheres que enfrentam perseguição por causa da fé e gênero. 

 

ORE 

Pelas moças no Norte da África que têm os laços cortados com a família ao se converterem, 

pois ficam em uma situação muito vulnerável. Clame para que encontrem proteção e refúgio 

e sejam amparadas no amor do pai.  

Acesse:https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/historia-da-perseguicao 

   

https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/historia-da-perseguicao

