
 
 

Segunda-feira -  O Senhor que me ajuda 
“Que o Senhor te responda no tempo da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja! 
Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. (Salmos 20:1-2) 
1)ENTENDENDO: Escreva o que você entende por cada verbo sublinhado: 
a)Responder:............................................................................................................................. 
b)Proteger:................................................................................................................................ 
c)Auxiliar:................................................................................................................................. 
➔ Leia o Salmo 20 todo. Como você leu, o Salmo 20 é um pedido, uma prece, uma oração 
intercessória, uma expressão de um desejo para o bem. Lembre-se que ele foi escrito nos 
tempos dos reis de Israel. O santuário aqui descrito poderia ser o Tabernáculo ou o Templo 
de Salomão, que representavam a presença de Deus. O Salmo 20 também era uma música 
de encorajamento cantada antes das batalhas. Quando o exército saía para a guerra, ouviam 
de suas mulheres e de seus filhos essa oração tão linda e especial. ➔Associe as colunas 
para entender mais: 
(   )Senhor (   ) Neto de Abraão, também conhecido por Israel 
(   )Jacó  (   ) Monte onde foi construída a cidade de Jerusalém 
(   )Sião  (   ) Nome do Deus Eterno 
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Se conseguir, faça uma música.  
3)TIRANDO A LIÇÃO: A resposta no tempo de angústia, a proteção de Deus e o auxílio 
do Senhor é tudo que precisamos. Nada é mais importante. Até para respirarmos 
precisamos dessas três coisas, ainda mais para tomarmos decisões e vivermos a “guerra” da 
vida. ➔Agora, com suas palavras, escreva em seu caderno qual é o ensinamento de hoje? 
4)DECIDINDO: Sem decisão não há meditação e isso não muda a sua vida. Como diz a 
letra da música do Rick Muchow: “Eu não vou somente escutar a Sua Palavra, vou 
obedecer!” Então faça como ele e tome uma decisão prática que possa fazer você viver o 
texto de hoje! 5)COMPARTILHANDO: Conte suas decisões a Deus pedindo fé e força 
para cumpri-las. Você tem feito uma boa meditação? Nunca faça pelo mínimo! 
 

Terça-feira - O Senhor que não se esquece de mim 
“Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do 
teu coração e leve a efeito todos os teus planos”. (Salmos 20:3-4) 
1)ENTENDENDO: Continuando a oração por aqueles que vão à guerra, chegamos em 
uma parte muito interessante. O Salmista condiciona as bênçãos a algumas atitudes. Vamos 
dividir em partes, para entendermos melhor: 
Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. – Ofertas eram presentes 
que os israelitas davam a Deus, por comunhão, por agradecimento ou por diversos outros 
motivos. Iam além de suas obrigações, como o dízimo, que era um imposto do templo. Os 
holocaustos eram sacrifícios queimados no fogo, que também eram trazidos aos sacerdotes 
como solução para os pecados do povo. Os holocaustos representavam o sacrifício de um 
ser no lugar do outro, já preparando o povo para o que aconteceria um dia com Jesus. 
Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. – Deus diz no 
salmo 37 que Ele realizará os planos e desejos do coração do justo e também diz em 
provérbios 16 que os planos bem elaborados levam ao sucesso. A oração do salmo 20 
invoca esses dois princípios. 
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2)MEMORIZANDO: Dedique-se à memorização. Após memorizar, escreva em um papel 
o versículo de hoje e coloque-o em um lugar visível para não esquecer ao longo da semana. 
➔Fiz a tarefa (  ).  
3)TIRANDO A LIÇÃO: Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama tanto! E nos dá a 
oportunidade de servi-Lo e crescer Nele. Por isso nos ensina a ofertar e sacrificar. Isso não 
porque Ele precisa, mas para que saibamos e reconheçamos que Ele é Deus. No Velho 
Testamento, as ofertas que eram trazidas pelo povo ficavam em sua maior parte com os 
levitas, o povo que Deus escolheu para serem sacerdotes. A outra parte era completamente 
queimada no fogo, que era o sacrifício chamado de holocausto.  Hoje em dia, não há mais 
necessidade de sacrifícios queimados, pois Jesus foi o nosso sacrifício, mas ainda temos 
como oferecer a nossa vida, nosso louvor, nossas ofertas diante do Senhor. E o que Ele nos 
ensina hoje com este salmo é que isso faz a diferença quando vamos para a guerra. Tudo o 
que oferecemos a Deus fica guardado como um crédito; quando precisamos, Ele aciona 
esse crédito, pois não estamos de mãos vazias. Eu creio que é aquela ajuda extra de um 
anjo, um detalhe a mais, um refrigério; pois pela guerra vamos ter que passar, mas se 
tivermos bastante crédito com Deus, ela vai ser menos dura. ➔ Leia os versículos que 
explicam tudo o que falamos acima e escreva em seu caderno o que aprendeu de cada um 
deles: Atos 17.24-25; Mateus 6.19-21; 1 Pedro 2.5 4)DECIDINDO: Bem, a guerra está aí! 
E o que você vai decidir investir? Qual vai ser sua oferta? E seus sacrifícios? Pense em 
algo que você possa fazer, doar, investir no Reino de Deus. Pode ser dinheiro, pode ser seu 
tempo, sua vida. Faça pelo menos uma decisão, para que na hora da batalha, Deus se 
lembre e lhe dê refrigério para a vitória. 5)COMPARTILHANDO: Ore a Deus e 
apresente as suas decisões, diga a Ele como está investindo a sua vida, e comprometa-se a 
investir no Reino! 
 

Quarta-feira - O Senhor que me dá a vitória 
“Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em 
nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos! Agora sei que o 
Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o poder 
salvador da sua mão direita. (Salmos 20:5-6) 
 
1)ENTENDENDO: Como já falamos anteriormente, este salmo era um dos que eram 
cantados quando as tropas saíam para a guerra e nos versos de hoje isso fica bem evidente. 
O povo de Israel, enquanto estava bem com Deus, era acostumado com a guerra e com as 
vitórias. Na conquista de Canaã eles dependiam exclusivamente de Deus e por isso 
entregavam sempre a batalha nas mãos Dele. A bandeira é um símbolo usado por todas as 
nações e estampa simbologias referentes ao povo que representa. Para o Judeu, isso era um 
pouco mais profundo, pois eles conheciam que um dos nomes com os quais Deus se 
revelou, era Ieovah Nissi (יהוה נסי Y êhovah nicciy). ➔Leia Exodo 17.15. E quem 
era esse ungido? (agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido) Era o Rei, que 
representava a nação e era um dos tripés da teocracia hebraica (Rei, Sacerdote e Profeta)  
2)MEMORIZANDO: Que tal tentar fazer um cântico de guerra desses versículos, desde o 
versículo 1 até aqui. Tente, isso além de ajudar você a memorizar, poderá ser usado nos 
momentos de batalha. Caso tenha dificuldade em cantar, peça ajuda, ou pelo menos decore 
recitando. Se esforce, não diga que não pode ou que está difícil. O Desafio de decorar o 
salmo todo não é tão grande assim. Por isso, mãos à obra! Memorize cantando ou recitando 
agora! Não esqueça de gravar no celular, pois assim, depois poderá ouvir de novo. 
3)TIRANDO A LIÇÃO: ➔ Leia sem se preocupar com os parênteses, são para um 
exercício posterior: Em Cristo somos mais que vencedores (                 ). Mas ainda temos 
que lutar (                     ). Na verdade participar das lutas, pois quem garante a vitória indo 



na nossa frente, é o Senhor (                            ) . Nosso papel é confiar Nele, nos direcionar 
para Ele, buscar agradá-Lo e fazer a Sua vontade, pois assim, a vitória é garantida. Para 
isso precisamos ter fé Nele. (                       ) Não temos mais reis humanos; na verdade 
cada um de nós é um rei, ou seja, somos ungidos do Senhor. (          ) Se algo está faltando 
para você é porque você pode estar errando em algo. Outra coisa que aprendemos hoje, e 
como já falamos, se estivermos no centro da sua vontade, ou seja, fazendo com a nossa 
vida o que Ele desejar, O buscando em primeiro lugar, seremos vencedores. Você precisa 
confiar nisso, mesmo quando as lutas vierem. Você precisa acreditar nisso, mesmo quando 
estiver faltando algo, pois a vitória já é sua. Então, se você está em uma batalha agora, 
cante o cântico da vitória de hoje. ➔Leia os versículos abaixo e escreva a referência nos 
parênteses acima combinando os textos com o ensinamento descrito: (Obs. Não está na 
ordem) 2Cronicas 13.12   -   Romanos 8.37     - 1 João 5.4  -  1 Pedro 2.9 -   Efésios 6.12  - 
➔Agora, revisando tudo, escreva em seu caderno com suas palavras, o que você aprendeu 
hoje.  
4)DECISÃO: Como vimos, a Bíblia nos chama de Sacerdotes Reais. Isso é fantástico! 
Mas para isso ser cumprido e exercido conforme a vontade de Deus, é preciso santidade, é 
preciso descontaminação do mundo, é preciso decisão! Naquele tempo, os soldados 
ficavam em santidade, longe de mulheres, totalmente focados em sua missão. Por isso, 
você vai fazer uma decisão para te ajudar na guerra dessa semana, pois tenha certeza que 
virá. Pode ser um jejum de algo, pode ser tirar a TV ou uma rede social. É com você, 
escreva em seu caderno sua decisão. 
5)COMPARTILHANDO: Agora encerre cantando novamente desde o verso 1. Essa será 
sua oração. 

Quinta-feira - O Senhor é a minha Segurança, nele eu confio!  
Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor 
nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.  
(Salmos 20:7-8) 
 1)ENTENDENDO: Lembre-se, este era um salmo preparatório para a guerra. O povo 
estava em guerra. Mas você precisa entender como era a guerra naquele tempo. Os carros 
de guerra, dos quais o texto de hoje fala, eram carros de ferro puxados por cavalos, 
semelhantes àqueles que vemos nos filmes, quando disputavam corridas nos coliseus. Eles 
protegiam os guerreiros e davam uma enorme vantagem, pois antigamente a guerra era 
homem a homem. Os cavalos eram um poderoso acréscimo na guerra e até hoje temos no 
exército o que chamam de CAVALARIA. Só que em vez de cavalos de carne e osso usam-
se veículos bélicos, tais como tanques e blindados. Até hoje, como naquele tempo, estes 
acréscimos na guerra davam grande poder. Mas aí é que entra o grande ensinamento da 
meditação de hoje, o qual vamos destrinchar no ponto TIRANDO A LIÇÃO: Sem Deus, 
esses acréscimos ou poderes a mais não adiantam nada; os carros e cavalos podem vacilar, 
podem ser destruídos ou ter mau funcionamento e cair literalmente. 
➔Para ter certeza que entendeu, escreva em seu caderno a explicação para cada expressão 
ou palavra: Alguns confiam em carros e outros em cavalos.  Eles vacilam e caem.  
2)DECORANDO: Decore os versículos de hoje repetindo-os até conseguir escrevê-los de 
memória pelo menos duas vezes em outro lugar. 3)TIRANDO A LIÇÃO: Para nos 
aprofundarmos no estudo de hoje, vamos ler alguns versículos extras. Coloque na tabela 
abaixo os dados pedidos. 
TEXTO INIMIGO  PERSONAGEM COMO CONFIOU NO SENHOR:  
1 Samuel 17.45-47     

2 Samuel 10.12-18     

2 Reis 18.5-7     



 ➔A vida é uma guerra e nós somos soldados do Senhor; “Nenhum soldado se deixa 
envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou”. (2 
Timóteo 2:4).  E “As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são 
poderosas em Deus para destruir fortalezas”. (2 Coríntios 10:4). Por isso nessa guerra não 
podemos confiar na força humana, inclusive na nossa. Devemos aprender a confiar 
somente em Deus, pois Ele não falha. As armas humanas vacilam e caem, são facilmente 
destruídas pelos inimigos, mas como Davi, devemos lutar essa guerra em Nome do Senhor 
o Nosso Deus! Fácil não será, muito menos deixará de ser trabalhosa; com certeza teremos 
medos, anseios, preocupações, mas até essas não são bem-vindas e devem ser combatidas 
com atitudes de confiança em Deus.  “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em 
tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a 
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em 
Cristo Jesus”. (Filipenses 4:6-7) 4 E 5)DECIDINDO e COMPARTILHANDO: Qual 
batalha você está enfrentando agora? ➔ Decida confiar no Senhor, escreva em seu 
caderno uma oração sobre isso. 
  

Sexta-feira - O Senhor me responde! 
“Senhor, concede vitória ao rei! Responde-nos quando clamamos! (Salmos 20:9) 
1)ENTENDENDO: Em toda sinfonia há um grande final e com certeza esse versículo 
termina esse salmo triunfalmente. É como se fosse um “assim seja” do amém. O grand 
finale geralmente tem um pedaço ou os mesmos acordes do tema principal, assim também 
aqui, vemos que o salmista repetiu como um eco o grande tema do salmo. Uma oração pela 
vitória! O Rei aqui é o mesmo ungido, que representava a nação. Na verdade a vitória do 
Rei era a vitória do povo. Quando o Rei vence, todo o povo vence. E todo o povo, ao cantar 
o salmo, pede que Deus responda no plural, no coletivo. Afinal, ninguém guerreia sozinho. 
Sua guerra é a guerra da sua esposa, pais, filhos, etc. Isso é muito importante de 
entendermos, pois a vida não foi feita para ser vivida sozinha; como disse o poeta John 
Donne: “nenhum homem é uma ilha”. Por isso sempre devemos lembrar o papel de cada 
um nessa guerra, e que quando um guerreiro cai, toda a nação, a família, caem. Por isso 
também você deve sempre lembrar que suas atitudes na guerra sempre trazem 
consequências aos seus. Se você ganhar essa guerra, os louros, os frutos, os prêmios serão 
de toda a sua “nação”, mas se você perder, pelo menos por uma ou algumas batalhas, os 
prejuízos também serão de todos. Pense nisso antes de tomar essa decisão! ➔Para aprender 
mais: Jó 35.5-8 
 2)DECORANDO: Dedique-se à memorização. A Palavra de Deus é fonte de vida aos que 
dela se alimenta. Cantando o salmo todo, ele fica decorado na sua vida para sempre. E então? Não 
quer aprender esse canto de guerra e vitória para sempre entoar em suas batalhas? Então se 
esforce e decore o salmo todo. 3)TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você vai escrever as suas 
lições. Se quiser, pode usar outros versículos para comprovar o que você está dizendo. 
Lembre-se que a Bíblia precisa confirmar sempre o ensinamento, senão há grandes chances 
de ser uma heresia. Você pode revisar a meditação da semana e escrever as maiores lições 
que aprendeu em seu caderno. 
4 E 5)DECIDINDO E COMPARTILHANDO:  Sua decisão vai ser orar esse salmo de 
joelhos, começando a sua oração de pelo menos 10 minutos. Decida pedir a proteção de 
Deus em suas batalhas, pois como você já é vitorioso na guerra, não quer perder nenhuma 
batalha; por isso empenhe-se em orar, com fervor, e se for preciso cante uma música 
também. O Senhor te responderá e te dará a vitória! Amém!  
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