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A FÉ PERSEVERANTE - SALMO 13
O Salmo 13 é atribuído a Davi. Seu conteúdo é uma
oração dirigida a Deus em meio a um sofrimento prolongado.
Que tipo de sofrimento levou o salmista a este lamento? Não o
sabemos. Deus havia se esquecido dele? O Senhor Deus
ausentara-se dele? Trata-se de um salmo de lamento.
Os salmos de lamento foram escritos durante tempos
duros e penosos, quando sobreviver dia após dia, era uma
questão muito séria, pois os inimigos eram violentos e
impiedosos.
O conteúdo do salmo revela que o salmista tinha a alma
perturbada, ao tempo em que aguardava, com urgência, uma
intervenção divina. Porém, o Senhor, o Eterno, o Imutável, o
Todo Poderoso, o Deus da Aliança, parecia distante, calado e
impassível.
A mensagem do salmo, entretanto, mostrará que não é
assim, pois, “não dormita nem dorme o guarda de Israel”. Na
verdade, temos aqui, um precioso exemplo de fé perseverante
para os tempos de crise. Uma vez que a Palavra de Deus é viva e
eficaz, temos nas palavras inspiradas do Salmo 13, uma
abençoadora e encorajadora mensagem para tempos tão
difíceis como são os nossos. Muitos cristãos estão passando por
situação semelhante. Até mesmo o nosso Senhor orou ao Pai:
“Por que me desamparaste, Deus meu? ” (Salmo 22:1; Mateus
27:46)
O conteúdo deste salmo contraria, por um lado, o
perigoso ensinamento dos deístas e, por outro, o falso e
enganoso ensinamento, tão amplamente difundido em nossos
dias, de que a salvação em Cristo Jesus garante saúde,
eliminação dos problemas, prosperidade e coisas semelhantes.
Outrossim, o salmo também não fala de nenhum
pecado específico que tivesse gerado tamanho sofrimento,
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─ PASTORAL ─
como se todos os sofrimentos fossem consequência da prática de pecados
específicos. Assim pensavam os amigos de Jó.
O salmo, contudo, termina com ações de graças e triunfo verdadeiro.
Assim como o sofrimento de Jesus foi seguido do triunfo da ressurreição, o
salmista também foi vitorioso sobre seu sofrimento.
O que fazer quando o sofrimento é intenso e duradouro, o inimigo é forte,
está perto e Deus parece estar em silêncio, imóvel e distante?
Eis a mensagem do salmo:
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1. A FÉ PERSEVERANTE E A PERPLEXIDADE (13:1,2)
O salmo começa com quatro perguntas dirigidas a Deus, todas iniciadas
com as mesmas palavras: “Até quando...? ” Ele espera pacientemente pelo Senhor,
embora tenha a impressão de que Deus não está respondendo.
Contudo, a expressão de fé perseverante está evidente quando ele se volta
para Deus e o chama por seu nome pessoal, Javé, Senhor (13:1a). Trata-se do nome
divino no contexto da aliança. Este nome foi revelado a Moisés quando o Senhor
estava prestes a libertar seu povo da longa escravidão no Egito (Êxodo 3:13,14). O
uso do nome Senhor é uma expressão de confiança Naquele a quem o salmista
dirige as perguntas. Ele sabia que o Senhor havia prometido que não se esqueceria
do seu povo (Deuteronômio 4:31).
Não sabemos o tipo específico de sofrimento do salmista. Entretanto, o
verso 2 nos mostra, ao menos, a dimensão do mesmo. A tristeza fazia parte dos
seus dias, assim como o ataque do inimigo.
2.A FÉ PERSEVERANTE E A ORAÇÃO (13:3,4)
Apesar do sofrimento intenso, o salmista não perdeu a esperança. A
exemplo do profeta Habacuque que, em sua perplexidade, fez perguntas ao
Senhor e, depois, foi para a torre de vigia para aguardar a resposta do Eterno
(Habacuque 1:2-4; 12-17; 2:1,2), o salmista, depois de lamentar em sua
perplexidade, clamou ao Senhor, Aquele que supostamente lhe havia ocultado o
rosto: “Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu” (13;3a).
A tristeza do coração foi refletida no rosto, daí ter orado, dizendo:
“Ilumina-me os olhos” (13:3b). Oração muito parecida com a de Jó, conforme o
registro em seu livro: “Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos
os meus membros são como a sombra” (Jó 17:7).
Havia necessidade da urgente intervenção divina, já que o salmista temia
que com o prolongamento da tristeza do seu coração, os inimigos se regozijassem,
como que justificados das injustiças que praticavam (13:2,4).
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─ PASTORAL ─
3.A FÉ PERSEVERANTE E A GLÓRIA DE DEUS (13:5,6)
“Os servos de Deus, invariavelmente, resolvem suas questões na presença
de Deus” (Augustus Nicodemus). Vide, Salmo 34, 73, 77, 116)
O salmo começa com os questionamentos de um servo de Deus que se
percebe: Esquecido, com tristeza noite e dia, com a constatação do regozijo dos
inimigos e com a dolorosa queixa de que o rosto do Senhor não está voltado para
ele.
Contudo, mesmo sem que ele diga que foi curado de imediato, após a
oração perseverante dos versículos 3 e 4, ou se aconteceu algo de extraordinário,
sua atitude passou por uma mudança radical. O lamento deu lugar ao louvor. O
coração cheio de tristeza, agora, regozija-se. A queixa foi substituída pela gratidão.
A perplexidade deu lugar às convicções. O salmista que começou duvidando da
presença divina, termina o salmo expressando confiança na sua graça, ou seja, sua
fidelidade, seu amor infalível. E mais, ele teve o cuidado de dar o crédito a Deus.

APLICAÇÕES
O sofrimento e o evangelho da prosperidade. A mensagem deste salmo
contraria a crença amplamente difundida de que a salvação garante saúde e
prosperidade.
Deísmo? Não!!! O salmista depositou a sua esperança em Deus, mesmo
tendo a impressão de que Deus se esquecera dele. O elemento agravante era a
aparente ausência do Senhor. Todavia, como bem ensina o salmo, o Senhor é um
Deus presente em nossas tribulações.
Todo sofrimento é resultante de pecado? O pecado traz sempre sofrimento
e dor. Neste caso, porém, o sofrimento não tinha qualquer vinculação a um pecado
específico.
A mensagem do salmo serve de ânimo para os cristãos que estão
enfrentando tribulações.
A fé perseverante do salmista foi depositada no Senhor, o Eterno.
Que nestes tempos de lutas, dor e perdas, a nossa esperança permaneça
viva no Senhor, o Eterno, o Todo Poderoso, o Imutável, nosso amoroso e gracioso
Pai.
Medite em Romanos 8:31-39. No amor de Jesus.
Lutero Rocha
Pastoral
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CONCLUSÃO
O salmo de lamento transformou-se em um hino de ação de graças.
O salmista termina a oração com uma promessa de cantar ao Senhor,
porquanto lhe tem feito muito bem.
“Ele cantou para Deus, e Deus era a essência do cântico”.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
NOTÍCIAS DE LAGOA DO OURO
‘‘Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele’’
(I Cor 9:23)
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É um privilégio ser um cooperador do evangelho de Cristo Jesus. Ficamos felizes
porque o Senhor nos escolheu para servirmos à sua seara. Expressamos a nossa gratidão
a essa estimada igreja, pela fidelidade da parceria conosco, pelo afeto e a amizade
fraterna em Jesus Cristo. Louvamos a Deus, que tem nos revestido com a sua força e nos
fortalecido a cada dia da nossa jornada.
Continuando com o nosso trabalho, promovemos alguns eventos na igreja e
conseguimos engajar pessoas da comunidade participando e ouvindo o evangelho.
Realizamos cultos nos lares, fazemos dois por mês e assim são duas famílias alcançadas
com a pregação da palavra de Deus.
Visitamos com cultos e estudos bíblicos o povoado Campo Alegre, Sítio Salgado
e Sítio Água Branca onde temos irmãos membros da igreja. Alfabetizamos adultos com a
Bíblia, usando o método do projeto AEI. Temos a aluna Suzerli Santos, de 32 anos, que
está desejosa para aprender a ler e usar a Bíblia na sua leitura. Temos sete pessoas
participando, dentre elas, crianças, adolescentes e jovens com as aulas de violão. O bom
é que dois adolescentes e duas jovens já estão tocando nos cultos da congregação.
Estamos com uma frequência de 25 crianças na escola dominical e 8
adolescentes participando também do encontro de adolescentes que acontecem aos
sábados. Preparamos três jovens na classe de catecúmenos e já os recebemos como
membros da igreja.
Agradecemos a Deus por todas as suas maravilhas em nosso ministério. A Ele
toda honra e glória!
Um abraço fraterno.
Missionária Magali de Holanda
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─ ANOTAÇÕES ─

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

‘‘Talvez você tenha
sido criado para este
momento’’Este
r 4:14 b

Data: 17 a 19 de Novembro
Local:Espaço Canaã - Aldeia
Valor: 140,00 (em até 3x)

No Centro
da Vontade
de Deus
*Irmãos: 135,00 cada*
Idade: de 5 a 12 anos
Notícias de primeira
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IMPACTO SOCIAL | A Juventude convoca toda a igreja a participar do 1º
Impacto Social. O evento será realizado na cidade de Itamaracá e terá como
objetivo a pregação da palavra por meio de evangelismo de impacto aliado à
prestação de serviços à comunidade local. Se você tem disponibilidade de
prestar serviço em alguma área ou deseja fazer parte de nossa equipe de
evangelismo, procure o Seminarista Jaidson Araujo, Lucas Leite ou Maria Isabel
para fazer sua inscrição. Data: 21/10, horário: das 08:00 às 16:00. Por fim,
informamos que, tendo em vista o objetivo evangelístico da ação, os voluntários
devem ser membros de igrejas genuinamente evangélicas, CONTAMOS COM
VOCÊ!
CULTO DA REFORMA | No dia 21/10 às 19h, no Colégio Agnes, haverá o culto
em ações de graças pelos 500 anos da Reforma. Teremos a participação de todos
os sínodos pernambucanos. Agende essa data e participe.
CIÊNCIA versus BÍBLIA | Este é o mais recente lançamento do Geólogo cristão
Hermanilton A. Gomes (marido da irmã Margaret). Ele utilizou de seu
conhecimento nas Ciências Naturais e na Bíblia para produzir esta obra. Caso
você queira adquiri-lo procure seu filho André Pester (marido de Cinthya) e
Vanildo. Preço: R$ 30,00.
ENXOVAL DE BEBÊ | Se você tem roupinhas ou itens de bebê recém nascido
que possam ser doadas traga para o armarinho. Estamos recebendo pedidos de
alguns campos missionários.
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─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas de Saúde
Outros Enfermos
ŸAlnira Amorim;
ŸAmaro Souza;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸAnaide Lopes;
ŸBayard Amorim;
ŸÉrika Ximenes;
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima;
ŸZulmira de Carvalho.

ŸAntônia Brandão (mãe de
Alcir);
ŸCinthya Pester,
ŸCristiane Araújo (cunhada
de Ana Paula Frota);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
ŸRejane Lobo,
ŸSandra Moura (esposa Pr
Hipólyto);
ŸVitória (filha de Alexon).

Outros pedidos

Ÿ Pelos desempregados,
subempregados e
autônomos;
Ÿ Crianças do Instituto
Filadélfia e Barnabé;
Ÿ Pelos missionários e
congregações da PIPR;
Ÿ Pela situação do Brasil;
Ÿ Pela Igreja perseguida.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

08 a 14 de outubro

15 a 21 de outubro

Presbíteros

Fernando Trajano
Antônio Carlos
Dennis Cavalcanti
Heitor Arôxa
Israel Selva
José Bartolomeu
Klaus Wagner/Dennis

Edson Vieira
Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Guilherme Pires
Klaus Wagner

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Sebastião Ventura
Pr Lutero Rocha

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala
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Diáconos

Sistema de som
Regente Congregacional

Klaus Wagner/Dennis

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês
Outubro

Dia

Itamaracá

08 Pr Relrison

Aldeia
Pr Arthur

22 Pb Washington Pb Raul

Nazaré

Aliança

Vicência

Itambé

Goiana
Pr Lutero

Pr Luciano Pr Edilton

Pr Cláudio

Pr Sócrates

Pb Davi M. Pb Edson

Pb Eudes

Pb Esdras Pb Fernando G.
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─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

08/10
11/10
13/10

Andressa Juliana Moraes Arcoverde e Silva Vieira
Celso Lopes Pereira Neto

14/10

Vastí Muniz de Araújo

─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
“Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne” Ef 5:31
Dia

12

Casal

João Marcelo Farias e Daniela Cardoso Farias

Anos

12

*Atualize seus dados por email ou ligue para a secretaria da igreja.

Aniversariantes
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Giovanna Ribeiro Lara
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coro Boas Novas

Engrandecei o Nosso Deus
*Leitura Bíblica: Deuteronômio 32.1-4
*Oração
*Hino: NC 129 “Vigilância e Oração”

Adoremos ao Deus Fiel
*Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1.4-9
*Oração
*Hino NC 130 “Oração ao Senhor’’
Que nos Chamou com Santa Vocação
Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1.26-29
Oração de Confissão
Cânticos
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O Seu Juízo Nunca Tarda
Leitura Bíblica: Deuteronômio 32.39-43
Oração de Confissão
Cânticos
E a Nossa Vida Pertence a Ele
*Leitura Bíblica: Deuteronômio 33.1-3
*Ofertório: NC 52 “Glória e Celebração”
*Oração de Consagração
Música Especial

Pois Dele Somos
*Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1.30 e 31
*Ofertório: NC 145 “Refúgio Verdadeiro”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Apliquemos ao Coração Sua Palavra
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentemos à Sua Palavra Viva e Eficaz
Mensagem – Sem. Jaidson Araújo
Cântico “Ao Amado’’
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé
*Congregação de pé

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 10h30

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10h30

Terça

Reunião de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Domingo

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sábado

Atividades com a juventude

18h30
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