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1. Leitura: Salmos 119:1-3 

2. Cântico: Meu tributo 

IBSPLAY: https://youtu.be/qBtbXAzErPA 

 

3. Confissão/Gratidão:  Meu Deus, eu sinto que é o céu Te agradar, e ser o que Tu 

queres que eu seja. Oh, que eu fosse santo como Tu és santo, puro como Cristo é 

puro, perfeito como o Seu Espírito é perfeito! Estes, eu sinto, são os melhores 

mandamentos no Teu livro, e devo desobedecê-los? Devo quebrá-los? Estou sob tal 

necessidade, posto que eu vivo aqui, Amém. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 136]  

 

O salmista lembrou ao povo do Senhor que, se não fossem assíduos em seus 

louvores, se tornariam culpados de roubar a Deus aquilo que lhe era devido por seus 

beneficios. E, ao mencionar cada benefício, o salmista observa em particular a 

misericórdia divina, a fim de ensinar-lhes quão necessário é, à celebração própria dos 

seus louvores. 

 

• Porque a sua mesericórdia. [v.1-4]. 

 

Os homens não podem negar que a bondade Divina é a fonte de toda benção, mas a 

graciosidade de sua liberdade está longe de ser plena e snceramente reconhecida, 

embora as Escrituras enfatizem-na de modo vigoroso. Paulo, ao falar sobre ela (Rm 

3.23), denomina-a enfaticamente com o termo geral a glória de Deus, sugerindo que , 

embora Deus tenha de ser louvado por todas suas obras, é principalmente a sua 

misericordia que devemos glorificar. 

 

• O único que tem feito grandes maravilhas 

 

Nestas palavras o salmista inclui todas as obras de Deus, desde a menor à maior, a fim 

de despertar a admiração dos israelitas; pois, a despeito das marcas da sabedoria 

inconcebivelmente grande e do poder de deus que estão gravados nessas obras, 

https://youtu.be/qBtbXAzErPA
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estamos dispostos, por negligencia menosprezá-las. O salmista declara que tudo que 

é digno de admiração é feito com exclusividade por Deus, patra ensinar-nos que não 

podemos transferir a outro ser o menor porção de louvor devido a ele. 

 

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

 

Deus mantém o caráter amoroso, sendo sempre aquele que gera os mantimentos para 

o sustento do seu povo, e o nosso pensamento deve sempre ser no sentido de gratidão, 

reconhecendo tudo o que Deus tem feito por você e por todos nós.                   

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

do dia: Ore pelos nossos irmãos que estão hospitalizados e em situação grave de saúde 

por conta do Covd-19. 

 

7. Conclusão: Ai, ai de mim que sou um pecador, se eu ofender este Deus bendito, 

que é infinito em bondade e graça! Oh, não, se Ele me punir por meus pecados, isto 

não faria meu coração ir tão longe a ponto de ofendê-lo; mas apesar de eu pecar 

continuamente, Ele continuamente renova a Sua bondade para mim.                             
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PENSE MISSÃO 

                                                  ISOLAMENTO E SOLIDÃO                                      15º DIA 

Makin e a mãe estavam entre os cerca de 30 milhões de muçulmanos na China. Eles 

vivem em uma região remota no extremo oeste do país. O irmão dele é líder na mesquita 

local. Quando Makin tentou compartilhar o evangelho com o irmão, ele contou para todos na 

mesquita que Makin havia traído o próprio povo. O resultado: “As pessoas passaram a ser 

cruéis conosco, jogando pedras em nossa janela”, relembra o cristão. 

Na cultura de laços familiares fortes, em que as famílias vivem em comunidade, a 

família de Makin perdeu todos os laços com os parentes quando se converteu. Agora eles 

não recebem nenhuma visita, nem mesmo nas ocasiões especiais. Makin compartilha: “Nos 

acostumamos a olhar para a casa vazia durante o festival, enquanto as casas dos vizinhos 

estão lotadas de visitas. Foi muito difícil no começo e não tínhamos ninguém além de Jesus. 

Aprendemos a lição de depender dele somente, mas às vezes nos sentimos sozinhos”. 

Makin mora com a esposa, filhos e a mãe. A mãe dele, por ser mulher e idosa, acaba ficando 

ainda mais isolada e Makin diz que há muito não a vê dar risada. Com lágrimas nos olhos, 

ele continua: “Sinto saudades dos meus parentes e queria que eles nos visitassem, mas se 

o custo é negar a Jesus, estou disposto a viver sem isso”. 

 

ORE 

Pelos cristãos isolados na China, como a família de Makin, para que sempre lembrem 

que nunca estão sozinhos, pois o Deus Emanuel está com eles. Que o coração deles seja 

confortado pela presença do Espírito Santo. 

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/doe 

 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/doe

