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1. Leitura: Mateus 11.28-30 

2. Cântico: “Refúgio verdadeiro” (Nº 324 do CC) 

IBSPLAY https://youtu.be/rSGjyc3Gbx8 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, confessem 

os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Instrução: [Leia Salmo 142] Trata-se de salmo atribuído a Davi, escrito quando 

estava ou na caverna de Adulão ou na caverna de En-Gedi, onde Davi se escondeu de 

Saul (1 Samuel 22.1-2; 24.3). 

Estar preso em uma caverna, sem poder sair porque tinha inimigos a sua espreita, é 

uma terrível situação para qualquer um. A caverna era um tipo de refúgio para Davi 

naquele momento, pois ele era um fugitivo. Mas se tratava de um local frio, úmido e 

nada confortável, além de não ser suficiente para afastar de sua mente a ideia 

constante de que seus perseguidores poderiam o encontrar a qualquer momento. 

Davi se apresenta a Deus como alguém atribulado (v. 2), esmorecendo em suas forças 

e cercado de inimigos (v.3), sem pessoas para ajudá-lo (v. 4) e muito fraco/abatido 

(v. 6). 

Todo o salmo é uma súplica, àquele que é fortaleza e refúgio para os que o buscam. 

Davi entrega sua angústia, apresenta suas queixas, expõe perante Deus o que 

atribulava sua alma. Desejava fazer de Deus seu verdadeiro refúgio. Refúgio é o local 

onde buscamos segurança e proteção. Deus sim é refúgio. Ele é refúgio seguro, 

agradável e reconfortante, mesmo em momento de grande tribulação.  

Em que/quem você tem buscado refúgio nos momentos de angústia e tribulação? 

Jesus diz: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; 

e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu 

fardo é leve.” (Mateus 11.28-30) 

Você consegue sentir a doçura e, ao mesmo tempo, a força dessas palavras? Aquele 

se fez maldição por nós, não nos deixará sós, nem abandonados. Aquele que morreu, 

ressuscitou e reina eternamente é fonte segura de refúgio para os que descansam 

https://youtu.be/rSGjyc3Gbx8
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Nele. Todo aquele que crer Nele tem a vida eterna e abundante. Entreguemos nossas 

queixas, angústias e medos ao nosso bondoso e poderoso Senhor. 

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

a) O que ou quem tem sido seu refúgio? Você tem experimentado o alívio de 

entregar a Deus suas angústias e tribulações? 

b) Apresentar queixas não é murmurar, mas se abrir perante Deus, não 

escondendo nenhum pecado ou sentimento. Apresente-se diante Dele com toda 

sinceridade e humildade. 

c) Como saber que Cristo é fonte de alívio e refúgio impacta sua maneira de orar? 

 

6. Intercessão: Ore por aqueles que passam por momentos de dor e sofrimento 

causados por doenças físicas e emocionais para que encontrem refúgio e descanso em 

Deus.  

 

7. Conclusão: Podemos e devemos apresentar nossas queixas e dores a Deus, 

lembrando-nos que somos ordenados a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas 

em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos 

a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações 

e mentes em Cristo Jesus (Filipenses 4.6-7). 
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PENSE MISSÃO 

                                         CURADA PELA PALAVRA                                            21º DIA 

Mubina* conheceu Jesus através de uma tia, a única cristã da família. Os demais 

familiares veem a igreja como uma seita estranha. “Eles dizem que ser aqui da região é ser 

muçulmano”, explica Mubina. Assim que se tornou cristã, o marido se divorciou dela; agora 

mora sozinha com os filhos e tem dificuldades para suprir todas as necessidades da casa. 

Os pais também se voltaram contra ela e a mãe até mesmo ameaçou atear fogo à primeira 

igreja que ela frequentava.  

A mãe de Mubina não incendiou a igreja, mas a denunciou à polícia, então o governo 

a fechou. Depois de procurar muito, Mubina achou outra igreja com um foco forte no estudo 

bíblico, mas os pais continuam com as ameaças com o objetivo de levá-la de volta ao islã. 

Perguntamos: por que você ainda é cristã? A resposta foi: “Porque Jesus me salvou! Ele me 

ensinou que posso sempre confiar nele. Meu marido me deixou, meus pais não me aceitam, 

mas o Senhor é meu marido e meu pai. Ele cuida de mim”. 

Mubina ama a palavra de Deus e, mesmo com toda a perseguição da família, afirma: 

“Eu simplesmente não podia deixar Jesus. Desde o começo, Deus me curou com sua 

palavra. Eu tinha muita dor e preocupação no coração, mas sua palavra me restaurou. Toda 

vez que leio a Bíblia, sinto que Deus está perto de mim”. 

 

 

 

ORE 

Para que o interesse de Mubina pela palavra cresça e que os pais dela vejam o amor de 

Deus na vida da filha. Clame para que o Senhor sustente e supra as necessidades de Mubina 

e dos filhos dela, e fortaleça cada cristão ex-muçulmano na Ásia Central. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos 

 

https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos

