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1. Leitura: Salmo 108.3 

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

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

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 140] Aqui o salmista mostra como a fé se firma em Deus no 

momento da provação. 

 

O clamor por resgate (v1-v3) 

O salmista usa o verbo “resgatar” (v. 1), o qual ocorre com muita freqüência, descrevendo 

o resgate de Deus, tirando seu povo da angústia. O versículo 3 é uma combinação das 

idéias dos Salmos 64.3 e 58.4. As línguas dos perversos são tão afiadas e tão venenosas 

quanto as das serpentes. 

 

A oposição dos inimigos (v4-5) 

A oposição dos inimigos não é apenas verbal. Também assume a forma de violência 

física (v. 4). O adjetivo “arrogantes” (v. 5) é usado no Antigo Testamento tanto negativa 

quanto positivamente. Aqui ele descreve aqueles cuja fonte última de confiança são eles 

mesmos, não Deus.  

 

A afirmação de confiança (v6-8) 

Como é típico em apelos por auxílio, há uma forte afirmação de confiança no Senhor (v. 

6). O Senhor é o protetor de seus servos, protegendo-os dos golpes mortais dos inimigos 

(vs. 7,8). 

 

Deus é Justo (v9-v11) 

O contexto mostra que esta não é uma vingança pessoal do salmista contra seus 

inimigos. Ele é um servo pactual leal (ver v. 6) cujo desejo é que Deus o vingue 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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revertendo aos inimigos o mal que lhe fizeram. sua oração é para que tais difamadores 

nunca encontrem um lugar seguro na terra (v. 11). 

 

O descanso no Senhor (v12-v13) 

salmista descansa certo de que o Senhor velará para que os direitos dos pobres e 

necessitados sejam mantidos. Essa confiança se traduz na expectativa de que quando a 

vitória vem aos retos, eles se alegrarão de que suas vidas foram poupadas. Nesse 

momento haverá confissão de que a graça divina tem suplantado a todos os inimigos, e 

que o nome de Deus seja exaltado em virtude de sua vitória maravilhosa. 

 

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

a) Como vivemos em um mundo onde Satanás é astuciosamente muito ativo, devemos 

ser vigilantes em todo o tempo. Os crentes não podem ficar sem Deus um único dia, pois 

somente ele tem poder para nos sustentar no dia mal quando nós somos particularmente 

atacados. Somente ele é o soberano protetor. É o maior dos confortos ter Deus ao nosso 

lado, defendendo a nossa causa. Visto que ele não muda, temos confiança para o futuro, 

até mesmo para o futuro eterno. Em vez de ficarmos abatidos, devemos ser abundantes 

em esperança. Vigilância espiritual e esperança otimista são motivos fundamentais para 

uma vida de contínua oração. O que dizer sobre nós se raramente orarmos para que 

Deus nos defenda do mal? 

b) As palavras de um homem caído são cheias de veneno secreto (v. 3; Rm 3.13). Um 

dos sinais mais antigos de depravação humana é o discurso pecaminoso (58.3). Embora 

muitos neguem, Cristo ensinou que as nossas palavras revelam o nosso coração, e Deus 

julgará a nossa condição espiritual, em parte, pelo que falamos (Mt 12.34-37). Examine 

o modo como você fala com as pessoas, orando para que Deus revele a você algum 

orgulho, luxúria, ganância, ira pecaminosa, ódio e mentira. Como o modo como falamos 

uns com os outros mostra que precisamos de Jesus Cristo para nos salvar do pecado? 

6. Intercessão: Peça a Deus que Ele sonde o coração de cada familiar seu, além de 

você mesmo, e que nosso Senhor os guiem por Seu santo caminho. 
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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 

                                                          ÁSIA CENTRAL                                                19º DIA 

A Ásia Central passou por um impressionante avivamento nos anos 90, com muitos 

muçulmanos indo a Cristo. Isso foi na época de abertura, quando os países se tornaram 

independentes da ex-União Soviética. Mas as conversões massivas se encerraram depois 

de 1998, quando houve um significativo êxodo de missionários e ministérios estrangeiros 

devido a restrições governamentais. 

Nesses países, estima-se que de uma população de 322.700 protestantes, o número 

de cristãos ex-muçulmanos seja em torno de 320 mil. Um dos aspectos mais positivos é que 

eles estão bem integrados às igrejas protestantes da região.  

Para evitar confrontos com o governo, a Igreja Ortodoxa Russa mantém-se distante e 

há padres que frequentemente denunciam aqueles que se convertem do islã ao cristianismo. 

A tendência é que a perseguição piore na região, à medida que os governos se debatem em 

busca de uma nova legitimidade e procuram usar o islã para reforçar seu governo. Isso cria 

uma dupla perseguição para os cristãos ex-muçulmanos – por parte do Estado, uma vez que 

estão fora do controle do governo, e dos líderes muçulmanos, por terem abandonado o islã. 

ORE 

Pelos cristãos locais, para que cada vez mais se esforcem para anunciar o evangelho, 

levando as boas-novas a vilarejos remotos. Interceda para que Deus capacite a igreja local 

para ser sal da terra e luz do mundo.  

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