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Reflexão – Nosso Libertador 
 

 
Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor. 

Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo! 
Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem: todo o meu ser estremece. 

Até quando, Senhor, até quando? 
Volta-te, Senhor, e livra-me; salva-me por causa do teu amor leal. 

  Quem morreu não se lembra de ti. 
Entre os mortos[a], quem te louvará? 

  Estou exausto de tanto gemer. 
De tanto chorar inundo de noite a minha cama; de lágrimas encharco o meu leito. 

  Os meus olhos se consomem de tristeza; fraquejam por causa de todos 
    os meus adversários. 

  Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. 
  O Senhor ouviu a minha súplica; o Senhor aceitou a minha oração. 

   Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos;  
frustrados, recuarão de repente. 

 
Salmos 6(NVI) 

 

 
Reflexão 
Não nos cansemos de fazer o bem. Nossos inimigos podem tentar destruir o trabalho do 
Senhor, mas Ele tem prometido ouvir o nosso clamor.  Nosso Deus é um Deus de paz e justiça. 
Se continuarmos a trabalhar em nome do Senhor, quem poderá se levantar contra nós? 
Precisamos do Senhor mais do que nunca. O mal continuamente nos afronta, mas não 
prevalecerá. Nosso coração se entristece diante dos horrores que vemos no mundo, tais como 
a pobreza, guerra e tráfico humano. O Senhor prometeu boas coisas a nós e devemos nos 
assegurar a essa promessa. Devemos lutar contra a injustiça no mundo. O Senhor é o nosso 
libertador! 
 
Oração 
Senhor, nós Te agradecemos por ser nosso libertador em tempos de tribulação. Sabemos que o 
nosso mundo precisa de Ti mais do que nunca. Instaura em nós uma paixão para lutar pelo seu 
povo. Não nos deixe esquecer que todos nós somos Teus.  Que possamos livrar as pessoas das 
injustiças no mundo. Não permita que tenhamos receio de expor as injustiças que perseguem a 
humanidade. Pedimos direção, sabedoria e força. Livra-nos daqueles que talvez querem nos 
machucar e impedir de fazer o Teu trabalho. Amém.   
 



Exercício: 
Torne pessoais as palavras dos Salmos abaixo e leia-os durante o mês de maio.   
 

Darei graças ao Senhor por sua justiça; 
ao nome do Senhor Altíssimo 

cantarei louvores. 
Salmos 7:17 

 
O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. 

Em verdes pastagens me faz repousar 
e me conduz a águas tranqüilas; 

restaura-me o vigor. 
Guia-me nas veredas da justiça 

por amor do seu nome. 
Mesmo quando eu andar 

por um vale de trevas e morte, 
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; 

a tua vara e o teu cajado me protegem. 
Preparas um banquete para mim 

à vista dos meus inimigos. 
Tu me honras, 

ungindo a minha cabeça com óleo 
e fazendo transbordar o meu cálice. 

Sei que a bondade e a fidelidade 
me acompanharão todos os dias da minha vida, 

e voltarei à[a] casa do Senhor enquanto eu viver. 
Salmos 23 

 
Mostra-me, SENHOR, os teus caminhos, 

ensina-me as tuas veredas; 
 guia-me com a tua verdade e ensina-me, 

    pois tu és Deus, meu Salvador, 
e a minha esperança está em ti o tempo todo. 

Lembra-te, SENHOR, 
    da tua compaixão e da tua misericórdia, 
    que tens mostrado desde a antigüidade. 

Não te lembres dos pecados e transgressões 
    da minha juventude; 

conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, 
    pois tu, SENHOR, és bom. 

Salmos 25:4-7 


