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1. Leitura: Salmo 63 

 

2. Cântico: Mais perto – 283 CC https://www.youtube.com/watch?v=0IL_d54YruI 

 

 

3. Oração: Ore pelos enfermos de nossa igreja, pelas famílias que perderam alguém 

para o Covd-19, peça misericórdia de Deus pelo o mundo e pela nossa nação. 

 

4. Leia Salmo 25: Davi, a fim de obter a assistência divina, primeiramente reconhece 

que Deus fez uso disso como meio para castigá-lo e discipliná-lo por seus pecados; e 

por isso ora por seu perdão, para que pudesse imediatamente desfrutar da certeza do 

favor divino e de obter livramento. 

 

 

5. A ti, ó Jehovah, tenho elevado minha alma (v.1-3).  

 

O salmista declara logo no inicio que não se conduz de um lado a outro como fazem 

os ímpios, senão dirige todos os seus desejos e orações exclusivamente a Deus. 

Devemos orar a Deus de forma certa. Não distraindo nossa mente com esperanças 

vagas e incertas; nem dependendo do auxílio mundano; deixemos com Deus a honra 

de elevar nossos corações a Ele em oração sincera e fervorosa. 

 

Ó Deus, tenho porto em ti minha confiança 

 

Davi estava persuadido que seus inimigos eram, por assim dizer, uma punição Divina, 

e com boas razões pede a Deus que os restringisse de tamanha ousadia a ponto de 

irem além de qualquer limite. Davi, pois achega-se a Deus com plenitude do desejo 

de seu coração, porque, confiando em suas promessas, esperava uma salvação 

definida e infalível. 

 

Sim, nenhum daqueles que em ti esperam será envergonhado 

 

Davi, exibe o fruto da graça divina, o qual procedia do seu livramento, e mediante o 

fortalecimento da sua fé, põe diante de si uma promessa que Deus frequentemente 

formulada em sua palavra, consequentemente, ele declara que, quando for libertado 

não desfrutará exclusivamente do benefício dela, senão que seu fruto se estenderá a 

todos os crentes genuínos. 

  

Ó Jehovah, faze-me conhecer teus caminhos (v.4-7). 

 

Davi, usa essa expressão para denotar a regra de uma vida santa e justa. Quando 

nossas mentes se dispõem à paciência, não empreendemos nada precipitadamente da 

providencia de Deus. Consequentemente, neste ponto Davi deseja não simplesmente 

ser dirigido pelo Espírito de Deus, a fim de não errar o caminho certo, mas também 

para que Deus claramente lhe manifeste sua verdade e fidelidade nas promessas de 

sua palavra. 
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Lembra-te, ó Jehovah 

 

Davi, era gravemente afligido e tentado, tanto que perdera todo o senso da 

misericórdia de Deus; porquanto invoca a Deus para que se lembrasse de incluí-lo em 

seu favor, de tal maneira que transparece que Deus se havia esquecido totalmente 

dele. Davi, havendo recorrido à misericórdia e compaixão de Deus entende que nada 

mais encontrou em si mesmo digno da recompensa aos olhos de Deus. 

 

Não te lembres do pecado da minha juventude 

 

Visto que nossos pecados são como muros entre nós e Deus, o qual impede-o de ouvir 

nossas orações, ou de estender sua mão em nosso auxílio. Davi reconhece que não 

pode ser participante da graça de Deus a não ser que seus pecados sejam apagados, 

por isso para que Deus revelasse sua misericórdia para com ele era indispensável que 

seus pecados fossem perdoados. 

 

Ao fazer menção dos pecados que cometera na juventude, ele não pretende com isso 

dizer que não guardava na memória alguns dos pecados que cometera em seus últimos 

anos; senão que considerava mostras que era digno de tão severa punição. 

 

Bom e reto é Jehovah (8-11).  

 

Ele exercita seus pensamentos em meditação sobre a condição divina, para que 

pudesse voltar à sua oração com fervor renovado; assim como o fogo requer a lenham 

para continuar a queimar, a oração também requer de tais auxílios, para que ela não 

desvaneça e por fim venha a se extinguir totalmente. 

 

Ele guiará os pobres em Juízo. 

 

O salmista aqui, especifica a segunda manifestação da graça divina, a qual aplica 

àqueles que, sendo subjugados por seu poder e trazidos debaixo de seu julgo, 

suportam espontaneamente e se submetem ao seu governo. Deus aplica sua ira justa, 

amavelmente ele lhes estende sua mão e os leva e os guia ao longo de todo o curso 

de sua vida. 

 

Todas as veredas de Jehovah. 

 

Davi não esta falando do caráter em que  Deus age em favor da humanidade em geral, 

mas o que seus próprios filhos pensam dele, como vimos em salmos 18.26, que ele é 

inflexível e severo para com os obstinados e rebeldes; e mesmo quando age 

bondosamente para com eles, em compassivamente exercer tolerância para com eles, 

não obstante sua iniquidade, todavia achamos que, longe de achar pleno desfruto dele 

e confiar em suas promessas, não revelam qualquer senso de bondade divina. 

 

 Por amor do teu nome. 
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Davi, com o fim de obter perdão, uma vez mais recorre a misericórdia divina como 

seu único refúgio, desta forma, Davi se achega a Ele, rogando-lhe por sua benignidade 

paternal, a tolerar nossas debilidades, porque, sem a graciosa remissão de nossos 

pecados, não há razão em esperar recompensa alguma por nossas obras.    

 

Sua alma habitará no bem. 

 

Se a suprema felicidade do homem consiste em discernir e atentar para nada mais 

além da permissão de Deus, segue-se também a ser um sublime e incomparável 

benefício tê-lo como nosso condutor e guia na trajetória da vida, para que jamais nos 

desviemos. Em suma, consiste em que aqueles que verdadeiramente servem a Deus 

são não somente abençoados no que tange as coisas espirituais, mas também 

abençoados por Ele no que tange sua condição na presente vida. 

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Para crescermos na fé devemos também ser diligentes em nos relacionar com o 

Senhor.  

b) Por mais dura que seja a repreensão de Deus sobre nossa vida mediante nossos 

pecados, não devemos esquecer que Deus não virou sua face, mas muito pelo o 

contrário ele nunca abandona o seu povo.  

 

7. Cântico: Oferta Agradável: https://www.youtube.com/watch?v=dvYVDOG1D0Y 

 

 

8. Oração: Oremos por nossa família, pela nossa igreja, pela liderança de cada 

congregação, pelo Brasil e pelo Mundo, que neste momento padece por tamanha dor 

e lamento, mediante a contaminação do Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=dvYVDOG1D0Y

