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1. Leitura: Salmo 95.6-7 

2. Cântico: “Aclame ao Senhor”  

IBSPLAY https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

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 143] Trata-se de salmo atribuído a Davi, em que ele 

apresenta a Deus suas necessidades em meio à perseguição, reconhecendo que suas 

forças já haviam se esgotado. 

Um pecador se apresentando humildemente a Deus (v. 1-6) 

Davi começa se apresentando a Deus, derramando-se mais uma vez em sua angústia, 

mas confiante no caráter de Deus. Ele faz suas petições baseadas na fidelidade e 

justiça de Deus (v. 1), ou seja, confia que Ele sempre cumpre sua Palavra e age de 

acordo com sua Lei e com a Aliança que firmou com seu povo. 

Ao mesmo tempo Davi sabe que é pecador e, por isso, totalmente dependente da 

misericórdia de Deus, pois não há quem suporte um confronto com o justo Juiz (v.2).  

É incrível como tem pessoas que acham que podem se colocar diante de Deus com 

suas obras próprias de justiça e, ainda por cima, fazer exigências e determinações a 

Ele. Precisamos aprender com Davi a reconhecer o caráter de Deus e nossa 

pecaminosidade, nos colocando diante Dele em humildade. 

Na sequência Davi abre seu coração a Deus revelando as perseguições que tem 

passado (v. 3) e a angústia em que se encontra (v. 4), relembrando dos feitos de Deus 

e como ele já desfrutou da fidelidade de Deus em várias ocasiões (v. 5). E então, Davi 

se entrega a Deus em oração, em reconhecimento de sua total necessidade de Deus 

(“tenho sede de ti, como terra árida” – v. 6). 

Como você tem se apresentado em oração diante de Deus, com humildade, como 

alguém pecador, pobre e necessitado, ou com arrogância, achando-se merecedor de 

algo de Deus, fazendo exigências e determinações? 

Algumas petições (v. 7-12) 

Após se apresentar a Deus em humildade e adoração, Davi faz algumas petições: 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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• “Ouve-me depressa” (v. 7): Davi pede a Deus que não demore em lhe socorrer, 

porque se sente terrivelmente fraco, emocionalmente sem forças, totalmente 

esgotado. 

• “Faze-me ouvir tua benignidade” e “faze-me saber o caminho que devo seguir” 

(v. 8): Davi sente que precisa diariamente que Deus o lembre de seu amor leal, 

sua graça, sua bondade, e que Deus o oriente constantemente em como ele 

deve agir. 

• “Livra-me (...) dos meus inimigos” (v. 9): Davi faz uma súplica específica de sua 

necessidade, ou seja, do que ele precisa de Deus naquele instante. 

• “Ensina-me a fazer a tua vontade” e “guie-me (...) por terra plana” (v. 10): Davi 

sabe que como pecador sua tendência é se distanciar da lei de Deus e andar 

por caminhos errados, por isso pede auxílio divino para não se desviar. 

• “Vivifica-me” (v. 11): uma vez que ele já havia admitido como estava fraco e 

esmorecendo, Davi pede pelo renovar físico e emocional de Deus. 

• “Destrói a todos que angustiam a minha alma” (v.12): todas as outras petições 

eram voltadas para que Deus tratasse seu próprio coração, mas aqui Davi 

aponta seu clamor contra seus inimigos. Esse tipo de petição é uma constante 

lembrança de que Deus não deixará impune os ímpios, os pecadores, os 

inimigos de Deus, pois é um santo e justo Juiz. 

Devemos rever essas petições e aprender a orá-las, pois revelam humildade e 

dependência de Deus, mantendo o caráter santo, misericordioso e bom de Deus diante 

de si. 

Além disso, precisamos lembrar sempre que Jesus encarnou, sofreu todas as 

tentações, perseguições, dores e angústias, tendo sido vitorioso sobre a morte, 

ressuscitou e intercede por nós: “Porque não temos sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas, à 

nossa semelhança, mas sem pecado” Hebreus 4.15. 

Que essa verdade nos anime a apresentar nossas angústias e súplicas a nosso 

bondoso e fiel Pai Celeste. 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 
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a) Você tem se apresentado em oração diante de Deus, com humildade, como 

alguém pecador, pobre e necessitado? 

b) Se você já creu em Cristo como salvador, você também tem confiado e 

descansado na Sua mediação perfeita? 

c) Se você por vezes se pega sem saber o que orar, volte a essas petições que 

Davi fez e as apresente a Deus, em humildade, como suas próprias palavras. 

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

causados por dores físicas e emocionais ou perseguição, para que encontrem alívio e 

renovação das forças.  

7. Conclusão: Porque Jesus se entregou por nós, sendo nosso sumo sacerdote, 

podemos nos aproximar do “trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos 

misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. 

Hebreus 4.16. 
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PENSE MISSÃO 

   UM EVANGELISTA APAIXONADO                        22º DIA 

Ilmur é um cristão ex-muçulmano da etnia uigur que lidera uma 

igreja doméstica junto com a esposa e filhos. Eles também 

evangelizam e levam ajuda prática a vilarejos. 

 

Ilmur* era “um cara muito mau”, em suas próprias palavras. Ele bebia e se tornava 

violento com a esposa. Mas um dia teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dele 

radicalmente. Hoje ele é evangelista e lidera uma igreja de cristãos ex-muçulmanos entre os 

uigures, um povo da Ásia Central. Ele afirma: “Eu tenho um grande desejo de levar o 

evangelho ao meu povo”.  

Além de evangelista e pastor de igreja doméstica, ele é um empreendedor que 

trabalha em várias frentes. Uma das ocupações é ser entregador de pão. A dona da padaria 

para quem trabalha aceitou Jesus através dele. O marido dela, que é muçulmano, ainda não 

sabe da decisão e a filha tem se tornado uma muçulmana conservadora.  

Em uma cultura onde relacionamentos são o centro da vida, o modo de Ilmur 

compartilhar o evangelho parece perfeito. Várias vezes ao ano, ele e a esposa visitam 

vilarejos distantes e pobres. Ele leva ajuda prática, como alimentos, roupas, medicamentos 

e, depois de fazer amizade, compartilha o evangelho. No entanto, é um trabalho arriscado, 

que exige cuidados. 

 

ORE 

Por todos os evangelistas apoiados pela Portas Abertas na Ásia Central, para que tenham 

os meios materiais e espirituais necessários para desenvolverem o ministério e alcançarem 

muitos muçulmanos com o amor de Jesus.  

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/sobre-nos/quem-somos 
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