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medItação: o deus ConfIável

A sua vida é pensada a partir 
de si e das circunstâncias, ou a 
partir de Deus?

Consegue ter confiança absolu-
ta em Deus nos piores momen-
tos da sua vida?

Como é que o seu desejo, 
satisfação e confiança em Deus 
podem crescer?

O Salmo 63 foi escrito pelo Rei David numa das circunstân-
cias mais difíceis da sua vida. Absalão, seu filho, congemi-
nara um golpe de estado, obrigando o homem segundo co-
ração de Deus a fugir e a refugiar-se no deserto da Judeia.
Naquele cenário de calor extremo, David meditou sobre o 
seu desejo de viver com Deus (v.1-4).  Afirmou que a sua 
necessidade do Senhor era semelhante à necessidade que 
as terras feridas do deserto tinham de água: a minha alma 
tem sede de ti; meu corpo te almeja, como terra árida, 
exausta, sem água (v.1) e que o melhor da sua vida era 
a graça de Deus: Porque a tua graça é melhor do que a 
vida; (v.3).

Pr. Rui Sabino

Mesmo numa situação de grande dor e dificuldade, David nunca deixou de considerar o Senhor 
como o seu grande tesouro.
Na segunda estrofe do salmo (v. 5-8), David meditou sobre a satisfação que sentia na presença de 
Deus. Ele comparou o Senhor ao prazer da melhor refeição, dizendo que sentia gozo em exaltá-lo 
com os lábios e que de noite, quando se deitava, ficava a meditar no Seu auxílio. Essa satisfação 
plena, esse fascínio pelo Senhor, impelia-o a buscar cada vez mais o seu Deus forte: A minha alma 
apega-se a ti (v.8).
Na terceira estrofe (v.9-11), David refere as dificuldades que vivia por ter sido banido do trono, mas 
manifesta a sua confiança na justiça de Deus.  Apesar de ainda estar no deserto, de ter sido traído e 
de não existir nenhum sinal de que as circunstâncias se viessem a alterar, ainda assim, David acre-
ditava que os seus inimigos seriam julgados e ele seria abençoado, bem como todos os que ficaram 
ao seu lado: O rei, porém, se alegra em Deus; quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca 
dos que proferem mentira (v.11).
E assim aconteceu, Absalão morreu na batalha, Aitofel, traidor de David, acabou por se enforcar, 
Simei, um membro do povo que o amaldiçoou, acabou por se humilhar perante todo o povo e pedir-
lhe perdão, no dia em que David se voltou a sentar no trono de Israel.
Este salmo mostra-nos que David meditava na vida a partir de Deus. Não eram as circunstâncias 
ou as suas possibilidades que moldavam a sua maneira de estar e de viver. Independentemente do 
que estivesse a viver, David desejava estar com o Senhor, sentia prazer em Deus e manifestava a sua 
profunda esperança e confiança no Senhor.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos.
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online.
Pela descida dos números Covid no nosso país.

Pelo regresso dos Cultos presenciais. 

Campanha Famílias Oram por Famílias. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação 
   - Crianças, professores e pessoal de regresso à escola. 
Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário. 
Pelos mais fracos, idosos e doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Oferta Especial Educação Teológica
Pode fazer a sua oferta especial para Educa-
ção Teológica até o final do mês de março. 
Ore e participe!

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Retoma dos Cultos Presenciais
A partir do próximo domingo (21/03) reto-
maremos os nossos cultos presenciais em 
dois horários 10h às 11h15 e 11h45 às 13h.
De acordo com as medidas de segurança 
adoptadas pela igreja é necessário fazer 
inscrição para atender aos cultos.
Faça sua inscrição no Website da Igreja

Curso para Casais - Online
No dia 10 de Abril vamos iniciar um Curso 
para Casais - Online. Esse curso é para casais 
que procuram fortalecer a sua relação. 
Oferece muitas ideias práticas e ferramentas 
para ajudar a manter a relação mais sólida.
Mais informações: Pr. João Ribeiro
Inscrições: 
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/%23/
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D



