6. Oração – Feita por um dos participantes
7. Hino – Oh! Guia nesta vida (315 – HL)
1. Oh! Guia nesta vida, / Senhor, meu Deus, - Até findar a lida,
Os passos meus. / Sozinho eu não desejo / Um passo dar:
Constante em teu cortejo / Eu quero andar.
2. O teu amor me cobre / O coração / E tranquiliza o pobre
Na inquietação. / Se tua eterna graça / me consolar,
Contente na desgraça / Hei de exultar.
3. Se acaso não compreendo / Teu proceder, / De ti não me desprendo,
Do teu poder. - Conduze, tu, meus passos - À eterna luz;
Acolhe-me em teus braços, / Senhor Jesus.
8. Pai Nosso – em conjunto

9. Bênção em conjunto
O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós
levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.
10. Hino: Ó santo Deus, ao nome de Jesus (167 – HL)
1. Ó santo Deus, ao nome de Jesus
rendemos sacrifícios de louvor
por todo o bem obtido pela cruz.
Bendito seja o nome do Senhor!
2. O mundo inteiro, ao nome de Jesus,
se dobrará perante o Criador;
os teus remidos viverão na luz
e exaltarão o nome do Senhor.
3. Desde a manhã até à noite, aqui,
aos povos anunciamos teu amor;
nossa esperança sempre está em ti.
Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor.
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1. Saudação e acolhimento
2. Invocação
Iniciamos este Culto Doméstico em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

3. Oração
Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e eterno Pai, por tua palavra criaste céus e terra
e por tua bondade sustentas e preservas a tua criação. Obrigado porque teu
Filho, nosso Senhor nos reconciliou contigo através da sua morte na cruz.
Desde o Batismo vens semeando em nós a tua Palavra. Por tua graça e, sem
merecimento nosso, ela nasceu e nos tornou teus filhos mediante a fé em Jesus
Cristo. Que a ação do Espírito Santo torne nosso coração terra fértil, para brotar,
crescer e produzir muitos frutos da fé. Livra-nos do endurecimento do coração,
que impede que a tua Palavra tenha progresso em nós. E para não
enfraquecermos na fé, desperta em nós o interesse para o estudo constante da
Bíblia.
Que o teu Santo Espírito continue abençoando o semear do Evangelho por todo
o mundo. Usa-nos como instrumentos nesta obra, para que muitos cheguem à
fé salvadora em Jesus Cristo. E quando virmos pouco ou nenhum resultado da
Palavra semeada, lembra-nos da tua promessa de que ela não voltará vazia. E
para com aqueles que semeiam a discórdia, a mentira e a subversão à tua
vontade, ajuda-nos a testemunhar a tua verdade com amor, coragem e firmeza
na fé em Jesus.
Preserva a liberdade política e religiosa em nosso país, para que o teu Evangelho
seja pregado livremente. Abençoa a nossa querida IELB seus pastores e
membros, seu Seminário Concórdia, seus professores e estudantes para que
todos estejam empenhados no compromisso de semear a tua Palavra para que
muitos saibam o quanto é maravilhosa a tua graça.
E nestes tempos inquietantes que vivemos por causa de uma pandemia, dá-nos
esperança de cura e certeza da tua paz. Alivia os sofrimentos daqueles que
foram atingidos por esta e outras doenças e conforte o coração de quem sofre a
dor do luto. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus
Cristo, nosso Salvador. Amém .
(Oração escrita pelo pastor David Karnopp)

4. Hino: 347 (HL)
1. Ó Jesus bendito quero te servir; / pelos teus caminhos faze-me seguir.

Por essa descrição, Davi ressalta a impotência das pessoas e as leva a
exclamar: “Se não fosse o Senhor, que esteve conosco...”.

2. Sem a tua graça não podemos ter / força suficiente para o mal vencer.
3. Ó divino Mestre nosso Salvador / vem ao nosso encontro /mostra o teu
favor.

2ª - O que aconteceu por Deus ter estado ao lado do seu povo (Vs. 6-7).

4. Protetor bondoso vem nos conduzir; / tua paz celeste faze em nós luzir.

Davi olha para os inimigos, mas entende que Israel só não caiu por que o
Senhor os livrou e protegeu. Deus estava ao lado do seu povo e por isso os
livrou. O que parecia improvável aos olhos humanos, aconteceu! Diz o
salmista: “escapamos com vida” (V.7). Foi Deus quem destruiu a armadilha
para que os indefesos não fossem presos.

5. Reflexão: Texto: Salmo 124. Tema: Se não fosse o Senhor
O autor desse salmo foi Davi. E como rei, atravessou momentos difíceis.
Duas situações foram extremamente graves: a) A tentativa de golpe de
Estado por Absalão (2Sm 15 - 18); b) O ataque dos filisteus assim que
assumiu o trono de Israel (2Sm 5.17-25). O presente salmo é louvor a Deus
após terem sido libertos do ataque dos filisteus que poderia pôr fim ao povo
de Israel.
Os filisteus haviam vencido e matado Saul. Essa vitória os fez imaginar que
haviam sacramentado seu domínio na Palestina e assim atacaram
novamente os israelitas com toda fúria ao saber que Davi havia ocupado o
trono em lugar de Saul.
O poderio em número de homens e armas dos filisteus e as baixas israelitas
na guerra demonstravam humanamente que Israel desapareceria da face da
terra diante desse ataque. No entanto, o Senhor os protegeu. E para louvar
a Deus, Davi registra três conclusões:
1ª - O que teria acontecido se Deus não estivesse ao lado do seu
povo: (Sl 124.1-5).
As emoções de Davi floresceram e ele não pôde contê-las. “Se não fosse o
Senhor, que esteve conosco... quando os homens se levantaram contra
nós”. O exército inimigo de Israel era muito poderoso que eles não podiam
conter sem o auxílio divino. Por isso, o salmista exclama: “Se não fosse o
Senhor” eles seriam devorados (Sl 124.3). Davi diz que sem o Senhor o povo
estaria encravado entres os dentes dos inimigos.
Para descrever a libertação da parte de Deus, o salmista diz no verso 4 que,
durante a estação chuvosa, o derretimento do gelo nas montanhas contribuía
para encher os leitos dos rios rapidamente pegando muitos de surpresa.
O salmista proclama a todos que a morte do povo e a destruição de Israel
eram certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo, descrito como uma
fera e águas de enchente.

Israel foi poupado pela ação libertadora de Deus. Por isso, Davi louva o
Senhor. (V.6).

3ª - O Deus que está ao lado (Sl 124.8).
O rei Davi encerra o salmo com uma declaração de confiança. Ao falar do
“nome do Senhor”, sua intenção não é produzir uma ideia de que frases que
contenham o nome de Deus conferem poder às pessoas, assim como
imaginavam os pagãos.
A expressão “nome do Senhor” aponta para a glória do Senhor e para sua
fama por tudo que ele é e faz. A proteção vem do próprio Deus e não do uso
do seu nome pelos homens. Por isso, em um de seus mandamentos proíbe
que se use seu nome em vão. Em outras palavras, Deus não quer que você
creia e se deixe levar pela benzedura, feitiçaria ou outras coisas que utilizam
em vão o nome de Deus, o que é proibido por Deus.
O Senhor que está ao lado do seu povo é “criador do céu e da terra”. Dizer
que Deus é criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da
majestade de Deus.
Davi chama Deus de Protetor. Ele pensa no portador do maior poder que
existe: criar todas as coisas. É a presença de Deus que determina o final
de cada situação. “Se não fosse o Senhor”.
Ter Deus ao lado significa descansar em paz sabendo que ninguém é mais
poderoso que o nosso Senhor e que tudo que acontece vem das mãos desse
criador.

Pense e reflita: Quantas coisas Deus já fez por você? De quantos males
Ele te livrou? De quantos perigos te protegeu? Quantas lições você já
teve sobre o que significa ter Deus ao seu lado? “Se não fosse o Senhor”.
Querido irmão e irmã em Jesus, não queiram, de modo algum, andar
longe de Deus, pois: “Se não fosse o Senhor ...” Amém!
(Colaboração do Pastor Edson Ronaldo Tressmann)

