Roteiro Para o Culto Familiar 1
1. LEITURA DO SALMO 15
2. HINO “NECESSIDADE” 68
3. ORAÇÃO
4. LEITURA DO SALMO 90
5. HINO “DEUS DOS ANTIGOS” 18

- O SENHOR ouve seus filhos quando
clamam por ele (v. 3)
- Ele tem cuidado especial por nós, seu
povo. Somos seus filhos (Jo 1.12).
- Somos povo de propriedade exclusiva
dele (1Pe 2.9).
- Somos privilegiados. É difícil ter acesso a
um líder nacional, mas Deus te ouve.

6. ORAÇÃO
7. LEITURA DO SALMO 4

3. Porque Deus nos dá paz - ... consultai no
travesseiro o coração e sossegai (v. 4)

Confiança em Tempos Difíceis

- A nossa ira não pode ter pecado. Tem que
ser por causas justas (v. 4)

- A epidemia de coronavírus está gerando
medo em todo o mundo. Uma grande crise
mundial se aproxima. Em quem devemos
confiar neste momento?

- Em meio aos problemas, é preciso
meditar, orar a Deus e descansar.

- Davi estava correndo risco de morte
quando escreveu este salmo. Inimigos o
estavam perseguindo (Saul ou Davi).
- Porém, no meio de grande perigo Davi
está confiante no Senhor. Por quê?
1. Porque Deus já o havia livrado outras
vezes - ... na angústia, me tens aliviado
(v. 1)

- Deus é quem nos alivia quando estamos
angustiados.
- Quando Ana estava atribulada por causa
da esterilidade Deus a aliviou também (1Sm
1).
- Jesus nos promete alívio em momentos
difíceis (Mt 11.28).
2. Porque Deus cuida dos piedosos – ...
o SENHOR distingue para si o piedoso
(v. 3)
- Do meio das multidões, o Senhor olha
para os piedosos e os distingue.

- Devemos lançar sobre Deus toda a nossa
ansiedade (1Pe 5.7).
4. Porque a nossa alegria não está no
material - ... mais alegria me puseste no
coração (v.7)
- O crente tem mais alegria nos bens
espirituais que nos materiais.
- Ainda que percamos tudo, Deus é a nossa
alegria (Hc 3.17-19).
- Cristo é o nosso maior tesouro (Mt 13.44-46).
Conclusão
- A epidemia pode gerar temor, mas nós
estamos confiantes no Senhor.
- Ele tem nos livrado, cuida dos piedosos,
nos dá paz e é a nossa alegria.

8. CÂNTICO “EU SÓ CONFIO NO
SENHOR”
9. ORAÇÃO FINAL
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- A experiência de Davi era a de que Deus
sempre cuidou dele.

- Deitamo-nos e logo pegamos no sono,
porque ele nos protege (v. 8).

