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Salmos 34.19 

Date: Setembro 19, 2010  Place: Ft Lauderdale, USA   By: Rev. Eronides DaSilva 

 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 
Rev. Rodolfo Beuttenmüler, foi um grande amigo meu e de minha família. Em todo o Brasil ele deixou 
muitas marcas de um humilde pastor que, ainda no consistório Presbiteriano, ele creu na Promessa do 
Alto, e foi batizado com o Espírito Santo e com Fogo! Sua saudosa memória, marcou as vidas das viúvas 
e dos pobres do ministério das nossas carentes Assembléia de Deus interiorana no Brasil. Segundo o 
relato do seu filho, ele  se preparou para pregar sobre o texto em epígrafe, pela última vez, em João 
Pessoa, Paraíba, no Brasil. Pediu a empregada do pastor que passasse bem a sua camisa, porque “hoje é 
o meu”, dizia ele. O motorista que o levou, chegando ao templo percebeu que ele não saía do carro, 
então o chamou: “Beuttemüler... ele é mesmo gracioso”. Repetiu o chamado, ele não respondeu nada, já 
estava com o Senhor. Sentado no banco de tráz, o seu indicador marcava a sua Bíblia, bem usada, o 
texto dos Salmos 34.19: “Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas” 
 
 O texto de Isaías 53.4, nos contempla com a seguinte passagem: “Ele tomou as nossas enfermidade, e 
levou as nossas dores (aflições)”. Neste texto está incorporado o mistério da Redenção – o sacrifício 
disponibilizado pelo Sacerdote para Propiciar e Oblair o sangue do cordeiro diante de Deus. 
 
 
 
ESBOÇO: 

1. Em nossa vida financeira: Pão nosso de cada dia versus Pão Nosso de cada ano 
 O pão de cada dia: (Sl 37.25) – “Nunca vi desamparado um justo, nem a sua decendência 

mendigar o pão”! 
 O pão de cada ano: (Lc 12.18) – “Disse então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e 

edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens; e direi ã 
minha Alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe, 
regala-te.” 

 
2. Em nossa vida espiritual: 

 ( Sl 37.24) – “Ainda que caia não ficará prostrado;” 
 (Sl 51.10) – “Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.” 

 
 

3. Em nossa vida diária de confiança: 
 (37.5) – “Entrega teu caminho, confia no Senhor”. 
   (2 Co 5.1) – “Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 

temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.” 
 
 

4. Em nossa vida futura: 



 (Sl  37.18) – “O Senhor conhece os dias dos justos, e a sua herança permanecerá para 
sempre.” 

 (Ap 7.9) – “Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em 
presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas.” 

 
LINK: 
 
Clique aqui para acesso ao menu do Pulpito  
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