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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM
ORE pela família do Guilherme, em
especial pelo seu tio e sua tia que
estão
internados por COVID-19
ORE pela igreja, que mais uma vez
está
impedida de se reunir devido a
pandemia.
ORE para que o Espírito Santo
conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho.

E

Tempo de cantar
“Oh quão lindo esse nome é”
“Deus, somente Deus”
54 HCC – “Toda a natureza”
“Maravilhosa graça”
“Cantarei teu amor”
“Deus forte”

Tempo da palavra

FORÇA PARA RECOMEÇAR
[Salmo 85.1-3]

Ao regente do coral: salmo dos descen-

dentes de Corá, para ser acompanhado com instrumentos de
cordas.

Senhor, abençoaste a tua terra; restauraste a condição de Israel. Perdoaste a culpa
do teu povo; cobriste todos os seus pecados. interlúdio Reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente.
Nos três primeiros versículos, os verbos
estão todos no passado (“abençoaste”, “restauraste”, “perdoaste”, “cobriste”, “reprimiste”), nos mostrando que o salmista reconhece os favores que Deus já fez. Ele olha
para o passado, pois quando a vida se
torna turbulenta, ou nos abatemos e perdemos a força para prosseguir, é bom
olhar para trás para ver como era antes de
as coisas começarem a dar errado. De
modo artístico e poético, o salmista olhou
para o passado, recordando as misericórdias de Deus.
Nessa primeira porção do salmo, encontramos a celebração da graça de Deus
sobre a terra.
Pergunta:
Porque nos recordar da misericórdia e
graça de Deus sobre seu povo no passado nos ajuda e conforta? E como podemos utilizar essa recordação e m nossos
Relacionamentos Discipuladores?
[Salmo 85.4-7] Agora, ó Deus de nossa
salvação, restaura-nos; deixa de lado tua
ira contra nós. Ficarás indignado conosco
para sempre? Prolongarás tua ira por
todas as gerações? Não nos reanimarás,
para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, SENHOR, e concede-nos a tua salvação.
Já nos versículos 4 a 7, o salmista recorre
a Deus em oração pelo presente. Ele apela
à misericórdia que Deus declarou e mostrou.
Há momentos em que o nosso pecado
nos causa a sensação de que Deus continua irado, indignado e distante. Mas isso é
apenas o efeito do pecado. Não é a realidade. Nada nos separa ou separará do amor
de Deus por nós em Jesus Cristo.
Essa seção do salmo é o clamor do povo
para que Deus mostre novamente suas
misericórdias sobre eles, concedendo
Salvação e os viviﬁcando, renovando o
compromisso do povo com a aliança , ou
seja , renovando o compromisso do povo
em obedecer a Deus.
Pergunta:
De que forma demonstramos fé em
Deus por meio da oração?
[Salmo 85.8-13] Ouço com atenção o que
Deus, o SENHOR, diz, pois ele fala de paz a
seu povo ﬁel; que não voltem, porém, a
seus caminhos insensatos. Certamente
sua salvação está perto dos que o temem;

então nossa terra se encherá de sua
glória. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra, e a justiça sorri dos
céus. Sim, o SENHOR dará suas bênçãos;
nossa terra produzirá uma farta colheita.
A justiça vai adiante dele e prepara o
caminho para os seus passos.
Além de recordarmos as misericórdias
de Deus no passado e recorrermos a Ele
em oração no presente, é preciso nos reanimar com as promessas de Deus para o
futuro. Para isso, é preciso mantermos: [1]
nossos ouvidos abertos à Deus; [2] nossos
corações dedicados à glória de Deus; [3]
nossas mãos e pés à obra de Deus.
Até o versículo 7, o cântico estava no
plural, mas o substantivo “Ouço” no versículo 8, mostra que cada pessoa, individualmente, está assumindo o compromisso de
ouvir a voz do Senhor expressa em sua
Palavra.
Pergunta:
O que é o temor ao Senhor? E como ele
nos atrai?
O temor ao Senhor é um indício da salvação. Não permita que a glória de Deus se
aparte de sua vida! Viva perto dele, acerte
sua vida com ele! E se perder a sensação
da presença divina em sua vida, clame e
corrija pela graça, por meio da fé.
“O amor e a verdade”, também podem se
traduzir por “A graça e a verdade” . Esses
dois termos frequentemente associados
na Bíblia, fazem referência a ﬁdelidade do
amor de Deus pelo seu povo, que mesmo
pecando contra Ele, recebe perdão após se
arrependerem.
Pergunta:
De que forma podemos tirar forçada
graça e verdade para recomeçarmos
após pecar?
Conclusão
Pensar nas maneiras como Deus lidou
conosco no passado é uma boa maneira
de aumentar nosso desejo de que Deus
continue revelando a sua graça.
Ao meditar sobre este salmo, siga a sualógica. Primeiro, lembre-se do passado,
pensando nas misericórdias , na restauração, no perdão e na paz de Deus (vv. 1-3).
Depois, ore pelo futuro, para que Deus o
reavive e mostre a sua misericórdia ou lealdade à aliança (vv. 6-6). Finalmente,
expresse fé no presente, decidindo ouvir a
palavra do Senhor, esperando em sua
salvação e glória, e admoestando a nós
mesmos e uns aos outros a não voltarmos
aos velhos caminhos de insensatez, mas
seguir no caminho da paz proporcionado
(vv. 7-13). Como você aplicaria esse modelo
especiﬁcamente à sua situação ou à de
sua igreja?

Saiba Mais:
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