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1. Leitura: Salmo 108.3 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

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 141] Os Salmos 140 e 141 são estreitamente relacionados 

em linguagem e tonalidade. Este salmo também apela por auxílio e exibe a mesma 

confiança no Senhor. 

 

O clamor por auxílio (v1-v2) 

A linguagem do versículo 1 é típica de apelo por auxílio (cf. Sl 70.1; 86.1). A linguagem 

do sistema sacrificial é usada para dar expressão à oração para que fosse aceita (v. 2). 

 

A oposição dos inimigos (v3-5) 

No salmo anterior faz-se menção da calúnia dos ímpios (Sl 140.3). Agora, nos 

versículos 3 e 4, o salmista roga que ele não partilhe desse uso da língua. Se Deus 

guardar sua boca, então nenhuma palavra nociva sairá dela. Além disso, ele pede que 

seus pensamentos e suas ações sejam guardados puros. 

 

A afirmação de confiança (v6-7) 

Nesta ocasião, a oração é dirigida, respectivamente, contra os malfeitores e seus 

líderes. A idéia por trás do versículo 7 é a de um agricultor quando ara a terra, ele a revira 

tanto que o que está embaixo vem à superfície. Assim os ossos dos líderes não terão 

sepultura permanente, mas serão espalhados por sobre o solo. 

 

Deus é Justo (v8-v10) 

O salmo termina com oração adicional, mas também com uma afirmação da sólida 

convicção do salmista, de coração e mente. Sua esperança está em seu Deus, para 

quem olha com expectativa e em quem ele acha refúgio (v. 8). Em face do perigo dos 

https://youtu.be/4KaJdlmjYKE
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perversos, ele roga pela preservação da vida. As solicitações finais (vs. 9,10) são por 

segurança em face das tramas dos inimigos e para que estes sejam enredados por seus 

próprios esquemas. 

 

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

a) 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. 

 

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 

               CUIDAO PELO SENHOR                    20º DIA 

Eldos sorri ao receber cartas de encorajamento de irmãos 

e irmãs de todo o mundo. Ele e a família são gratos por 

todo apoio recebido em meio à perseguição 

 

Seguir a Cristo teve consequências graves para Eldos – custou a saúde física e 

emocional do ex-muçulmano no Quirguistão. Em outubro de 2018, a casa dele foi invadida e 

ele apanhou de três extremistas islâmicos para que voltasse à antiga fé. O resultado da 

violência levou o jovem a ficar entre a vida e a morte no hospital, e fez com que a irmã dele 

perdesse o bebê que gerava. No tribunal, Eldos tornou-se réu e seus agressores, juntamente 

com a comunidade, o acusaram de ouvir música religiosa alta, distribuir material cristão e 

fazer propaganda religiosa.  

Além de orações e apoio, a Portas Abertas liderou uma campanha de cartões para 

encorajar Eldos e levou até ele mil mensagens. “Eu não sabia que eu tinha uma família tão 

grande. Eu estou muito tocado por tantas pessoas que enviaram cartões e estão orando por 

mim”, testemunhou na época.  

Atualmente, o jovem e o tio Nubek estão em um lugar seguro aguardando os vistos 

para mudar de país. Ambos participam de grupos domésticos e também servem on-line, 

aconselhando e orando por irmãos. 

 

ORE 

Por direção de Deus para os próximos passos na vida de Eldos e para que ele continue se 

apegando ao Senhor, esteja onde estiver. Agradeça por ele ter sobrevivido ao ataque e por 

ter chegado até aqui com o apoio da igreja livre.  

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/mulheres-do-caminho 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/mulheres-do-caminho

