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1. Leitura: Salmos 120:1-7 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão:  Quando Teu Filho, Jesus, entrou em minha alma, em vez do 

pecado, Ele tornou-se mais caro para mim do que o pecado tinha sido anteriormente; 

Seu governo gentilmente substituiu a tirania do pecado. Ensina-me a crer que se 

algum dia eu tivesse algum pecado subjugado devo não apenas esforçar-me para 

superá-lo, mas devo convidar a Cristo para habitar no lugar dele, e Ele deve tornar-se 

para mim mais do que a luxúria vil havia sido; que Sua doçura, poder e vida estejam 

lá. Assim, devo procurar uma graça a partir dEle ao invés do pecado, mas não devo 

clamar por isso à parte dEle mesmo. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 127]  

 

No cativeiro babilônico, a ordem estabelecida do culto divino fora subvertida, e o 

salmista se queixa, em nome de toda a igreja, das difamações que o inimigo lnçava 

sobre o nome de Deus e dirige, ao mesmo tempo, uma palavra de conforto a seu povo, 

que estava no cativeiro, animando-os com a esperança de livramento.  

 

• Se Jehovah não edificar a casa [v.1-4]. 

 

Os profetas, ao falarem de eventos futuros, empregaram uma linguagem bem distints. 

O que o salmista resslata é um fato histórico e uma experiencia pessoal.  Havia o risco 

de que os judeus, expostos a essa melancolia, perdessem totalmente a sua fé e a 

confiança em sua religião. Levando em conta o quanto nos inclinamos, quando 

misturados com os perversos e ímpios, a abraçar a supertição ao as práticas nocivas, 

ele temia que pudessem corromper-se em meio à população da babilonia. 

 

• Então, aqueles que nos levaram cativos 

 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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Podemos estar certos que os israelitas eram tratados com cruel severidade na bárbara 

tirania a que se viram sujeitos. E a pior aflição de todas era que seus conquistadores 

os insultavam com zambaria. Os babilônios não nutriam nenhum desejo real de ouvir 

os cânticos sagrados dos israelitas e , provavelmente, não supostariam se envolver nos 

louvores públicos. 

 

O salmista coloca na boca do povo do Senhor uma resposta sublime e magnânima ao 

seu insolente insulto, ou seja, que se abstinham de seus cânticos, bem como de seus 

sacrifícios legais porque a terra onde se encontravam era impura. O salmista ao camá-

la de terra estranha, insinua que a Babilônia era apenas o lugar da estadia temporária 

dos israelitas. 

 

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

 

O salmista ora, sob a inspiração do Espírito, para que Deus demonstrasse na prática a 

veracidade de suas palavras, e quando ele disse: Lembra-te, ó Jehovah, queria recordar 

ao povo de Deus a promessa para fortalecer a sua crença na justiça vingadora de Deus 

e fazê-lo esperar pelo evento com paciência e submissão.                            
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PENSE MISSÃO 

                 AMOR NA PRÁTICA                        16º DIA 

 

A Portas Abertas investe no treinamento de médicos 

rurais em vilarejos remotos de Bangladesh, que tem 

beneficiado muitos cristãos ao longo dos anos 

 

Em Bangladesh, alcançar os muçulmanos pode acabar em debates teológicos, o que só 

aumenta a hostilidade e faz o evangelho menos atrativo para eles. Mas quando os cristãos 

se aproximam como servos, suprindo as necessidades imediatas, Deus se torna real para 

os muçulmanos.  

Sahinujamman Saju é um cristão ex-muçulmano de um distrito pobre no norte do país. Ele 

compartilha: “Quando me converti, as pessoas ficaram ressentidas comigo. Mas depois que 

me tornei médico rural, os moradores começaram a me respeitar – não porque sou cristão, 

mas porque sou o único médico nesta pequena vila. Quando visito meus pacientes, dou-lhes 

remédios e compartilho as Escrituras. É uma grande bênção, pois posso proclamar as boas-

novas por meio da profissão. Desejo servir os aldeões pelo resto da minha vida e proclamar 

as Escrituras a todos”.  

Bangladesh tem um dos menores índices mundiais de médicos por população. Além de levar 

tratamento médico, o trabalho dos médicos cristãos tem servido para abrandar o coração 

dos muçulmanos em relação aos cristãos. 

 

ORE 

Para que mais cristãos sejam treinados como médicos rurais e, assim, levem atendimento 

médico e palavra de salvação para os vilarejos remotos e precários de Bangladesh. Peça a 

Deus que toque corações de muçulmanos com essa expressão de amor prático. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/receba-a-revista-portas-abertas 

 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/receba-a-revista-portas-abertas

