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1. Leitura: Salmo 67:4-7 

 

2. Cântico: É de coração https://www.youtube.com/watch?v=fkqd9L_Wh4E 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante Deus 

e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 43] Como bem antecipamos no estudo de sábado, os Salmos 42 e 

43 estão intimamente ligados, marcados, inclusive, pela repetição do mesmo refrão: 42:5, 

42:11 e 43:5. Logo, tenha em mente o que já foi tratado na meditação anterior na leitura 

deste Salmo. Se possível, leia-os em conjunto, então notaras que o sentimento de queixoso 

lamento da primeira estrofe, e a tremenda perplexidade da segunda estrofe são alterados, 

na terceira estrofe, tornando-se um sentimento de confiança e fé.  

 

• Súplica por restauração [v.1-5].  

 

Em súplicas, o salmista apresenta o seu caso a Deus. [v.1-2] Nesta terceira estrofe do 

poema completo, os elementos de angústia e desalento são substituídos pela realização da 

fidelidade e do poder de Deus. As desconcertantes circunstâncias da alma, tanto pelo lado 

de fora como pelo lado de dentro, ainda estão presentes para o salmista. Daí seu apelo de 

vindicação contra os homens que são contenciosos, fraudulentos e injustos, e também seu 

pedido para que tenha a segurança, de todo coração, do cuidado divino. Deus é seu supremo 

recurso. 

 

[v.3-4] Dois desejos alternam-se aqui – o desejo de libertação da perseguição e o desejo 

de ir ao Templo. Luz e verdade são as forças personificadas que ele solicita que o conduzam 

tal como ele conduziu os peregrinos no passado. Apesar de quaisquer trevas que viessem 

sobre sua alma, o próprio Deus é luz inalterável. Além disso, sua confiança deveria prevalecer 

sobre todas as tendências que pudessem desviá-lo. 

 

[v.5] Essa antecipação de comunhão desimpedida com Deus é o deleite e a fonte de toda 

a sua alegria, e introduz o refrão final, e, embora tal refrão permaneça imutável quanto às 

palavras, muda de tonalidade. A repreensão da fé ao abatimento [Sl 42.5] e a exortação da 

fé em perplexidade [Sl 42.11] se tornam a triunfal declaração de certeza da fé [Sl 43.5].  

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a) Os crentes podem experimentar ansiedade interna e desânimo, mas não precisam cair em 

desespero. Eles sabem que Deus é a sua alegria. Mesmo se não estiverem sentindo alegria 

agora, eles devem se animar e esperar em Deus e perseverar em oração para crescerem em 

graça e verdade. Ninguém experimentou trevas mais profundas que Cristo, e ninguém 

experimentou alegria mais rica. O Senhor Jesus pode pastorear seu povo em seus tempos de 
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tristeza. A chave para os crentes é manter o foco em Deus e dar-lhe glória. Como esse salmo 

orienta o crente desapontado a orar? Quais lições você extrai para sua vida? Compartilhe.  

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do dia: 

Ore em favor de todas as crianças e adolescentes, sobretudo as que estão enfermas e em 

condição de vulnerabilidade. Ore também por crescimento e proteção das crianças de nossa 

igreja]. 

 

7. Conclusão: Deus todo poderoso e eterno, aumenta em nós a fé, a esperança e o amor. 

Inspira-nos a submetermos e amarmos a tua vontade. Por Jesus Cristo, teu filho, nosso 

Senhor, que oramos. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 


