
 1. Oração 

 2. Cântico: Entrego a Ti

Entrego a Ti a minha oração
Pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim.

És a minha esperança, eu descanso em Ti.
Posso confiar, que a vitória está por vir.

Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor
Não temerei o mal. Tu és o Grande Eu Sou.

Eu ergo minhas mãos, preciso receber.
Tua Palavra, ó Deus, que me fará vencer.

 3. Texto: Salmo 46
 

 4. Reflexão:
 É possível estar seguro em um mundo inseguro? O salmista nos 
diz através de sua própria experiência: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na tribulação". Segundo o salmista, no Senhor, 
encontramos a verdadeira segurança e paz. Neste salmo, encontramos 
preciosas lições que você deve compartilhar com os seus familiares.
 

4.1. A nossa segurança está em Deus, não neste mundo.
Devemos olhar para o Criador e não para a criação. Este mundo 
tem pouco a nos oferecer. Ele diz que a terra pode se transtornar, as 
montanhas podem cair no mar e as águas podem tumultuar e 
espumar... Somos convidados a voltarmo-nos para Deus, pois só 
Ele pode ser o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso auxílio 
sempre presente. Temos apenas uma fonte de segurança - Deus. 
Quando a economia entra em colapso, surgem as guerras, os 
desastres naturais destroem nossas casas, o governo falha, a 
nossa saúde se deteriora, ou amigos nos traem, Deus é o único 
lugar onde podemos encontrar segurança. 
  

 4.2. A nossa segurança vem da nossa fé, não de nossa 
circunstância.
 O salmista foi capaz de se sentir seguro e feliz, não por causa das 
circunstâncias. Ele aponta uma catástrofe hipotética (V. 2 e 3 – 
Ainda que...) e diz (no versículo 5): “Deus está no meio da cidade; 
jamais será abalada”. E, no versículo 7: “O Senhor dos Exércitos 
está conosco...”. Sua fé está na presença de Deus, que lhe dá 
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4.3 

4) Conclusão.

esperança e segurança. A paz do salmista não está fundamentada 
em enormes muros, portões fortes ou ausência de doenças, mas 
em Deus estar com eles. 

4.3. A nossa segurança se fundamenta na eternidade, não 
no presente.
 "Vinde, contemplai as obras do Senhor" (v.8). Em última análise, 
Deus vence. Este mundo não é nosso lar. Se você olhar apenas 
para as circunstâncias presentes, você será abalado, mas, se a sua 
vida está fundamentada na eternidade você, vai se manter firme. 
Como cristãos, nossa vida tem uma dimensão eterna. Sabemos 
que nada do que acontece aqui pode prejudicar ou alterar verdades 
que nos são tão caras: a nossa relação com Deus em Jesus, a 
certeza da nossa vida eterna, a companhia de nossos entes 
queridos e amigos que foram salvos por Cristo na eternidade. 
Nada pode mudar essas certezas. Viveremos com o Senhor e isso 
nos enche de esperança.

 
 4. Finalizando...
 1) Compartilhe com a sua família uma alegria vivida ao lado 
deles;
 
 2) Orem por uma fé forte, que, no meio de um mundo em caos, 
nos mantenha a confiar que Deus está conosco. Sua presença será a nossa 
paz e alegria.

 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração de 
amor a quem está na sua direita (abrace);
 - famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor 
um ao outro (abrace);
 - devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por 
você e perceba-se como alguém amado;

 4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda: 
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