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Introdução ao Sermão 
Os líderes desta igreja decidiram estudar o Catecismo da Cidade Nova este ano porque é um excelente resumo das verdades cristãs mais importantes. A
One Voice Fellowship é uma igreja de pessoas diferentes que são unidas pelo mesmo Salvador. É importante que tenhamos a mesma opinião sobre o
que acreditamos. 

“Catecismo” vem de uma palavra grega katacheo, que significa “ensinar”. Existem 52 perguntas e respostas no Catecismo da Nova Cidade.
Fornecemos cópias de todos os 52 em sua própria língua. Eles também são publicados na seção de recursos de nosso website. Hoje estamos na questão
2. Vou ler a pergunta e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 2: O que é Deus? 
Deus é o criador e sustentador de tudo e de todos. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, bondade e glória, sabedoria, justiça e
verdade. Nada acontece exceto por meio dele e de sua vontade. 

Agora vamos dar uma olhada na passagem das escrituras de hoje. 
Salmo 86 Uma oração de David.
1 Incline-se, Senhor, e ouça minha oração; me responda, pois preciso de sua ajuda. 
2 Proteja-me, pois sou dedicado a você. Salve-me, pois eu te sirvo e confio em você. Você é meu Deus. 
3 Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque te invoco constantemente. 
4 Dá-me felicidade, ó Senhor, porque eu me entrego a Ti. 
5 Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor infalível por todos os que pedem a tua ajuda. 
6 Ouve atentamente a minha oração, ó Senhor; ouvir meu grito urgente. 
7 Ligarei para você sempre que estiver em apuros e você me responderá. 
8 Nenhum deus pagão é como tu, Senhor. Ninguém pode fazer o que você faz! 
9 Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor; eles vão louvar o seu santo nome. 
10 Pois você é grande e realiza ações maravilhosas. Você sozinho é Deus. 
11 Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade! Conceda-me pureza de coração, para que eu possa honrá-lo. 
12 De todo o coração te louvarei, Senhor meu Deus. Vou dar glória ao seu nome para sempre, 
13 para o seu amor por mim é muito grande. Você me resgatou das profundezas da morte. 
14 Ó Deus, gente insolente se levanta contra mim; uma gangue violenta está tentando me matar. Você não significa nada para eles. 
15 Mas tu, Senhor, és um Deus de compaixão e misericórdia, lento para ficar irado e cheio de amor e fidelidade infalíveis. 
16 Olhe para baixo e tenha misericórdia de mim. Dê sua força ao seu servo; salva-me, filho do teu servo. 
17 Envie-me um sinal de seu favor. Então, aqueles que me odeiam serão envergonhados, pois tu, Senhor, ajuda-me e consola-me. 

Juntos, lemos Isaías 40: 8: 
“A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.” 

Vamos orar juntos. 
Pai, queremos conhecê-lo de uma forma que nos mude. Queremos ver você como você é, para que possamos glorificá-lo em tudo o que fizermos. Isso
não é algo que podemos fazer por nós mesmos. Por favor, envie o Espírito Santo para nós agora, para renovar nossas mentes e transformar nossos
corações. Pedimos isso em nome de Jesus nosso Senhor e Salvador. 
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Aqui estão os três pontos para a mensagem de hoje: 
Ponto 1. Onde você vai com problemas? 
Ponto 2. Cinco razões pelas quais você deve orar. 



Ponto 3. Oramos ao Deus de compaixão e misericórdia. 

Ponto 1. Onde você vai com problemas? 
A maioria das coisas que fazemos todos os dias, podemos fazer sem ajuda. Não é verdade? Até vocês, filhos, podem fazer seu próprio café da manhã,
escolher suas roupas, fazer suas tarefas. Os adultos podem trabalhar, fazer compras e fazer muitas coisas sem a ajuda de ninguém. Mas quando temos
um problema que não sabemos resolver, para onde vamos? Eu estava instalando um interruptor para o ventilador em nosso banheiro na segunda-feira.
Fiquei confuso sobre onde os fios deveriam ir. Fiquei frustrado por não conseguir resolver o problema. Então o que eu fiz? Procurei ajuda na internet,
porque existem muitas respostas online. Mas orar não foi minha primeira ideia. Às vezes, não vou primeiro a Deus com um problema. E quanto a
você? 

David é um bom exemplo para nós, para nos ajudar a saber como orar. Deus usa orações como o Salmo 86 para nos ensinar a orar em todas as
circunstâncias e com todos os nossos problemas, até mesmo com a fiação elétrica! Quando olhamos para os versículos 1-5, vemos Davi pedindo a
Deus algumas coisas muito específicas. 

Versículo 1: “Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração; responde-me, porque preciso da tua ajuda”. 

Davi pede a Deus que “se curve” no versículo 1 e ouça sua oração. Deus é santo e Davi não. Deus é perfeito e Davi não. É por isso que Davi pede a
Deus que desça ao nível de Davi. Como quando você se ajoelha para falar com uma criança pequena. Você não pede para a criança ficar mais alta!
Você desce ao nível da criança, para ouvir a voz da criança. Davi pede a Deus que responda porque ele precisa de ajuda. 
Então, nos versículos 2-4, Davi pede a Deus que faça quatro coisas, e ele dá quatro razões. 

2 “Protege-me, porque sou devotado a ti. Salva-me, porque te sirvo e confio. Tu és o meu Deus. 
3 Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque te invoco constantemente. 
4 Dá-me felicidade, ó Senhor, porque eu me entrego a Ti. ” 

Você vê as quatro coisas específicas que Davi pede a Deus para fazer? 
“Me proteja. 
Me salve. 
Seja misericordioso comigo. 
Dê-me felicidade. ” 
São pedidos de alguém que está assustado, perdido, desamparado e deprimido. 
Você já sentiu essas coisas? 
Onde você vai buscar ajuda? 

Com cada um dos quatro pedidos, David explica o motivo pelo qual está pedindo ajuda. 
David diz: “Sou dedicado a você. 
Eu te sirvo e confio em você. 
Você é meu Deus. 
Estou chamando você constantemente. 
Eu me entrego a você. ” 

O que conecta todos esses motivos que David menciona? 
Duas palavras: eu e você. 
Você e eu. 
O motivo de Davi orar é o relacionamento. 
Falsos deuses e ídolos não são pessoais.
Eles não são pessoas. 
Você não pode ter um relacionamento com uma estátua de Buda. 
Somente os cristãos adoram o Deus vivo e o chamam de nosso pai. 
Jesus ensina isso sobre a oração em Mateus 7: 9-11. 

9 “Vocês, pais, se seus filhos pedem um pão, vocês dão a eles uma pedra? 
10 Ou se eles pedirem um peixe, você lhes dá uma cobra? Claro que não! 
11 Portanto, se vocês, pecadores, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai celestial dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. ” 

Jesus está dizendo que nosso Pai celestial responde às orações de seus filhos. Ele é um bom Pai, que nos dá o que precisamos por causa do
relacionamento de amor que temos nele. Deus não diz sim às nossas orações por causa do nosso caráter. Suas bênçãos fluem de Seu caráter. 

A Questão 2 do Catecismo pergunta: “O que é Deus?” 
Não decidimos quem é Deus. Deus nos criou à sua imagem. Não podemos fazê-lo à nossa imagem ou imaginação. Aprendemos quem é Deus lendo a
Palavra de Deus. Estudamos o Salmo 86 hoje porque ele nos revela muitas verdades sobre o caráter de Deus. 



Olhe comigo para o versículo 5, por favor. 
5 ”Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor infalível por todos os que pedem a tua ajuda.” 

No versículo 5 Davi diz que Deus é “tão bom”. Deus não é apenas “bom”. Ele é “tão bom” ou “muito bom”. E o Senhor é “tão cheio de amor
infalível”. Você acha difícil acreditar que Deus é “tão bom” e “tão cheio de amor infalível”? Quando somos honestos sobre nossas vidas, sabemos que
fazemos muitas coisas erradas. Sabemos que temos pecado em nossos corações. Isso nos faz acreditar que ninguém pode realmente nos amar. 

Mas, no versículo 5, Davi também nos lembra que o Senhor está “tão pronto para perdoar”. Se você quiser ter certeza de que Deus o ama, olhe para a
cruz. Lembre-se do preço que foi pago pelo seu perdão. Deus não pode simplesmente esquecer o pecado. Ele não pode fingir que somos inocentes.
Nosso pecado é uma dívida moral e alguém tem que pagar essa dívida.

Jesus absorveu a dívida de nosso pecado em seu corpo na cruz, para que pudéssemos ficar livres de dívidas. Jesus foi punido como um culpado. Somos
amados como pessoas inocentes, no entanto, se confiarmos no sacrifício de Cristo por nós. Como diz o versículo 5, Deus está “tão pronto a perdoar, tão
cheio de amor infalível por todos os que pedem sua ajuda”. Quando você pede a ele ajuda com seu problema de pecado, você vê na cruz o amor
infalível do Pai, que está tão pronto para perdoar. Então, com confiança no amor dele por você, você estará pronto para orar. 
Vejamos o ponto 2. 

Ponto 2. Cinco razões pelas quais você deve orar. 
Nos versículos 6 e 7, Davi diz: 
6 “Ouça atentamente a minha oração, ó Senhor; ouça o meu clamor urgente. 
7 Vou chamá-lo sempre que estiver em apuros, e você vai me responder. ” 

Davi pede ao Senhor que ouça com atenção, porque seu clamor é urgente. Sua oração é um “grito” de socorro. Não sabemos qual era o problema de
Davi quando escreveu este Salmo. Podemos ver no versículo 7 que ele estava com problemas. Mas David sabe que há grandes problemas aqui. Davi
diz no versículo 7 que ele clamará ao Senhor porque “você me responderá”. Muitas pessoas tiveram seus voos cancelados nas últimas duas semanas
por causa da Covid e do mau tempo. Ligar para a companhia aérea não ajudou muito, porque ninguém atenderia sua ligação. As pessoas tiveram que
esperar 2 ou 3 horas antes que alguém na companhia aérea atendesse ao telefonema. 

Nosso Deus não é assim. 
Em João 6: 68–69, lemos o seguinte: 
68 “Simão Pedro respondeu: ‘Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras que dão vida eterna. 
69 Nós cremos e sabemos que você é o Santo de Deus. ’” 

“Para quem iremos” em tempo de dificuldade? 
Para alguém que vai responder. Quando você clamar ao Senhor, em nome de Jesus, Ele responderá a você. Esse é um bom motivo para orar quando
você está com problemas. Nos próximos seis versículos, Davi nos dá mais quatro motivos para orar ao Senhor. 
Vamos examinar essas razões juntos. 

No versículo 8, Davi nos dá uma razão espiritual. 
8 “Nenhum deus pagão é como Tu, Senhor. Ninguém pode fazer o que tu fazes!” 

Muitos falsos deuses foram inventados por mentes humanas. Diferentes culturas na história inventaram falsos deuses para diferentes propósitos. Eles
oram a um ídolo, pedindo chuva. Quando chove demais, eles pedem a um ídolo diferente para fazer a chuva parar. Mas orar a um deus que não é real é
como ligar para um número de telefone que está desconectado. Ninguém vai responder! 
Moisés e Elias foram duas testemunhas disso no Antigo Testamento. Eles provaram aos adoradores de ídolos o poder do único Deus vivo e verdadeiro
no mundo. 

Em seguida, no versículo 9 nos dá uma razão global para orar: 
9 “Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor; elas louvarão o teu santo nome.” 

Uma das bênçãos de estar no One Voice Fellowship é ver versos como este ganharem vida. David estava orando pelo dia em que pessoas de todas as
línguas, tribos e etnias viessem e adorassem juntos o único Deus verdadeiro. De onde quer que você seja, você pode orar ao Rei dos reis, porque ele
não é o Deus de Israel. Ele não é o Deus da América ou da Europa, ou o Deus do homem branco. Ele é o Senhor, Salvador e Pai de qualquer pessoa em
qualquer lugar que se arrependa de seus pecados e confie em Jesus. 

O versículo 10 fornece outro motivo para orar, um motivo histórico: 
10 “Pois tu és grande e realizas obras maravilhosas. Só tu és Deus.” 

Muitos dos salmos listam as obras do Senhor na história. Tenho certeza de que David estava pensando em coisas específicas pelas quais era grato. E
quanto a você? 



Vamos fazer uma pausa de apenas alguns segundos, para que possamos todos pensar por um momento. Você consegue se lembrar de uma ou duas
obras maravilhosas que Deus fez? Pare um momento para pensar. 

Quando sou tentado pela dúvida e descrença, lembro-me de algumas coisas específicas que Deus fez. Coisas que só Ele poderia fazer. Lembrar me dá
confiança para continuar orando a Ele em situações difíceis. Porque só Ele é Deus. Só ele é grande e realiza ações maravilhosas. 

A quinta razão pela qual Davi nos dá para orar é pessoal. 
Este Deus das nações, que fez coisas incríveis ao longo da história, também é um Deus muito pessoal. 
Veja comigo os versículos 11 a 13. 

11 “Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade! Concede-me pureza de coração, para que eu te honre. 
12 De todo o coração te louvarei, Senhor meu Deus. Vou dar glória ao seu nome para sempre, 
13 para o seu amor por mim é muito grande. Você me resgatou das profundezas da morte. ” 

Davi pede duas bênçãos pessoais específicas no versículo 11. Ele quer que Deus lhe ensine os caminhos do Senhor. E David pede um coração puro. As
bênçãos que Davi ora têm um propósito. Ambos os seus pedidos no versículo 11 estão focados em crescer no relacionamento com Deus. Davi quer
glorificar a Deus com sua vida, mas ele precisa da bênção do Senhor para fazer isso. 

Quando você ora, está tentando mudar a opinião de Deus? Freqüentemente, quando oramos, estamos tentando persuadir Deus a fazer algo, a mudar de
ideia sobre uma situação. Mas as orações sábias pedem a Deus que nos transforme. Orações piedosas dizem a Deus: “Posso estar errado sobre isso. Eu
não entendo o que está acontecendo. Por favor, dê-me seus olhos e seu coração. ” Oremos em 2022 para que o Senhor nos ensine Seus caminhos a
todos, para que possamos viver de acordo com Sua verdade. 

Ponto 3. Oramos ao Deus de compaixão e misericórdia. 
Vamos terminar agora examinando o versículo 15 juntos: 
15 “Mas tu, Senhor, és um Deus de compaixão e misericórdia, lento para ficar irado e cheio de amor e fidelidade infalíveis.” 

Meus amigos, oramos ao “Deus de compaixão e misericórdia”. A compaixão é um sentimento e a misericórdia é uma ação. A compaixão de Deus por
nós o move à ação. Você se lembra do que Deus disse a Moisés da sarça ardente? 

Êxodo 3: 7-8. 
7 “O SENHOR disse: ‘Eu realmente tenho visto a miséria do meu povo no Egito. Eu os tenho ouvido clamar por causa de seus condutores de escravos,
e estou preocupado com o seu sofrimento. 
8 Então eu desci para resgatá-los ’” 

Deus viu o sofrimento de seu povo. Ele os ouviu clamando, e o coração de Deus foi movido de compaixão. Portanto, o versículo 8 diz: “Eu desci para
resgatá-los”. Isso é misericórdia. Resgate imerecido de uma situação muito grande para nós. Todos nós temos um fardo e uma dívida de pecado que são
grandes demais para nós. Mas vimos neste salmo que há alguém com caráter e poder para nos ajudar. 

O versículo 5 diz: ”Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor infalível por todos os que te pedem ajuda.” 

O Senhor está pronto para perdoar seus pecados, meu amigo. Ele está “tão cheio de amor infalível por todos os que pedem ajuda”. Deus Pai dirá sim
quando você pedir perdão, porque ele disse não ao Seu próprio Filho. Na noite antes de morrer, Jesus perguntou ao Pai se havia outro caminho. Jesus
pediu a Deus um plano diferente para que ele pudesse evitar ir para a cruz. Mas então Jesus orou para que sua mente mudasse de acordo com a mente
do pai. Jesus se rendeu à vontade do pai. 
Ouça o que o profeta Isaías disse sobre Jesus, em Isaías 53: 9-10. 

9 “Ele não fez nada de errado e nunca enganou ninguém. Mas ele foi enterrado como um criminoso; ele foi colocado na sepultura de um homem rico. 
10 Mas foi bom plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe tristeza. No entanto, quando sua vida for feita uma oferta pelo pecado, ele terá muitos
descendentes. ” 

Foi um bom plano de Deus esmagar Jesus e causar-lhe tristeza. A morte de Jesus na cruz foi o bom plano de Deus. Como isso pode ser bom? Porque
sua vida foi feita uma oferta pelo pecado. Deus esmagou Jesus para que você e eu possamos orar a ele em momentos de dificuldade. Por meio do
sacrifício de Cristo, ele ganhou muitos descendentes, incluindo você e eu. Jesus morreu para nos abençoar com o tipo de relacionamento que Davi
descreve aqui. É por isso que podemos orar com confiança e esperança no Deus que se revela a nós no Salmo 86. Quem é Deus, meus amigos? Ele é o
“Deus de compaixão e misericórdia!” 
Vamos orar juntos a Ele agora. 

Jesus, obrigado por permitir que nossa dívida de pecado caísse sobre você. Você não merecia morrer como um criminoso. E não merecemos ser
chamados filhos e filhas de Deus. Mas isso é o que somos! Pai, conhecemos o seu amor infalível, porque vimos que você está tão pronto para perdoar.
Ajude-nos a viver com esperança, alegria e confiança de que você responderá às nossas orações, para o nosso bem e para a sua glória. Oramos em



nome de Jesus. 
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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