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1. Leitura: Salmo 62 

 

 Cântico: Consagração – Aline Barros  https://www.youtube.com/watch?v=9WklxuZ6UKQ 

 

2. Oração: Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos de Deus. Em 

seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos missionários e seus 

mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, por todos os enfermos e 

seus familiares.  

 

3. Leia Salmo 24: Embora o santuário fosse aberto para todos os judeus, Deus não 

estava perto de todos eles. Mas, tão somente daqueles que o temiam e o serviam 

sinceramente, e que haviam se purificado das contaminações do mundo, a fim de 

devotar-se à santidade e à justiça. 

 

4. De Jeová e a terra (v.1-4).  

 

O objetivo do inicio dos salmos era mostrar que os judeus nada tinham de si mesmos 

que pudesse qualifica-los a chegar mais perto ou a ter maior familiaridade com Deus 

do que os gentios. Visto que Deus, por meio de sua providência, preserva o mundo, o 

poder de seu governo se estende igualmente para todos, de modo que ele deve ser 

adorado por todos, ainda quando ele se revela a todos os homens, sem exceção, o 

seu cuidado se mantém a eles. 

 

Davi os convida e os exorta à santidade. Ele lhes assegura que era razoável que 

aqueles a quem Deus adotou como seus filhos portassem certas marcas peculiares a 

si próprios e que não se assemelhassem ao estrangeiro. Destaca também, que os 

homens estão debaixo da autoridade do poder de Deus. 

 

Uma vez que, era notório que foi por pura e simples graça que Deus erigiu seu 

santuário e escolheu para si uma habitação entre os judeus, ele extrai o argumento, 

pelo o qual exorta os judeus a levar uma vida santa e justa, do fato de que Deus os 

separara do resto do mundo, a fim de que fossem sua herança peculiar. 

 

Em suma, o salmista proclama a Deus como o Rei do Mundo inteiro, com o fim de 

levar os homens a saberem que são obrigados a servi-lo. 

 

Ele receberá benção (v.5-6). 

 

Com o fim de mudar a mentalidade dos israelitas mais eficazmente, Davi declara que 

nada é mais desejável do que ser considerado um dentre o rebanho de Deus e 

participar do rol da igreja. 

 

Quanto mais liberdade os perversos dão a si mesmos, mais presunçosos são eles em 

pretender ao nome de Deus, como se ele tivesse obrigação para com eles, visto que 

são adornados com os mesmos símbolos externos como se fossem cristãos genuínos. 
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Este versículo é de grande peso, pois ele expressamente exclui toda aquela geração 

bastarda que se gloriou. E também ao falar de benção, ele notifica que os participantes 

da benção prometida não são aqueles que se gloriam de ser servos de Deus, 

conservando apenas o seu nome, mas aqueles que respondem ao seu chamado de 

todo o coração e sem qualquer hipocrisia. 

 

 

Declararei o decreto (7-10).  

 

Calvino comentando estes versos expressa: “Ao fazer isso, ele encoraja os israelitas 

piedosos a empenhar-se mais espontaneamente, e com mais profunda confiança, nas 

observâncias cerimoniais da lei” 

 

Não era uma indicação da bondade de Deus que ele condescendesse habitar no meio 

deles por meio de um símbolo visível de sua presença, e Foi de sua vontade que o 

lugar de sua habitação fosse visto na terra. Esta doutrina nos deve ser de muita 

utilidade em nosso tempo; pois é um exemplo da inestimável graça de Deus que, até 

onde a enfermidade de nossa carne o permita, sejamos elevados até a presença de 

Deus. 

 

Quem é esse Rei da glória?  

 

Os louvores pelos quais o poder divino é aqui magnificado são destinados a ensinar 

aos judeus que ele não se assentava ociosamente em seu templo, senão que erguia 

nele sua morada com o fim de estar em prontidão para socorrer o seu povo 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) O filho de Deus, vestido de nossa carne, se revelou entre nós para ser o Rei da 

glória e senhor dos Exércitos, e ele não adentrou seu templo simplesmente através 

de figuras e sombras, mas realmente e de fato, para que pudesse habitar em nosso 

meio. 

 

b) Possamos aprender, a fim de usar a sua santa palavra com sobriedade e reverência, 

repugnemos as atitudes dos que se adornam de princípios e características dos 

filhos de Deus, que vivem com aparência de piedade.  

 

 

6. Cântico: Maravilhas Divinas - 07CC 

 

 

7. Oração: Deus, rogamos pela sua misericórdia sobre o mundo e em nosso país, 

pedimos com singeleza de coração que este momento seja abreviado e tão cedo 

possamos nos reunir com os irmãos para celebramos juntos, cantarmos e aprender da 

sua palavra. Amém! 


