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1. Leitura: Salmo 67 

 

2. Cântico: Hino 301 -  Crer e Observar 

 

3. Oração: Oremos por todos os que perderam seus empregos, pelas famílias 

que estão financeiramente abaladas e para que Deus diante desse cenário possa 

agir com sua infinita misericórdia. 

 

4. Leia Salmo 45:  

Neste salmo, a graça e a beleza de Salomão, suas virtudes em governar o reino, 

bem como o seu poder e riquezas, são ilustrados e descritos em termos de elevado 

enaltecimento. Mais especialmente, visto que tomara por esposa uma estrangeira 

do Egito, a bênção de Deus lhe é prometida nesta relação, contando com a noiva 

recem-desposada, sendo despedida de sua própria nação e renunciando todos os 

laços com ela, se devotasse totalmente a seu esposo. Ao mesmo tempo, não pode 

haver dúvida de que, sob esta figueira, a majestade, riqueza e extenção do reino 

de Cristo são atribuidas e ilustradas em termos apropriados, com ofim de ensinar 

os fieis que não há felicidade maior e mais desejável do que viver sob o reino 

deste rei e sujeitar-se ao seu governo. 

 

5. Meu coração ferve com palavras boas. (v.1-5).  

 

Este verso mostra que o tema do salmo não é de forma alguma comum; pois quem 

quer que tenha sido seu autor, notifica bem no início, que tratará de coisas grandes 

e gloriosas. O Espirito Santo não costuma inspirar os servos de Deus a pronunciar 

palavras “bombásticas” nem a lançar sons vazios no ar; portanto, podemos 

naturalmente concluir que o tema de que trata aqui não é de um reino meramente 

transitório e terreno, mas algo muito mais execelente. 

 

Tu és mais formoso que os filhos dos homens. 

 

O salmista começa seu tema com o enaltecimento da beleza do rei e então 

prossegue louvando também sua eloquência. Excelência é uma qualidade atribuida 

ao rei, não que a beleza do semblante, a qual por si mesma não se inclui no número 

de virtudes, deva ser demasiadamente valorizada, mas porque uma nobre 

disposição mental resplandeça no próprio semblante humano. 

 

 

Cinge tua espada em tua coxa. 

 

Aqui Salomão é igualmente louvado por seu valor militar, o qual infunde terror 

em seus inimigos, como por suas virtudes que lhe imprimem autoridade entre 

seus súditos e lhe garante a reverência deles. De um lado, nenhum rei será capaz 
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de preservar e defender seus súditos, amenos que ele seja formidável ante seus 

inimigos; e , por outro lado, será de pouco propósito fazer guerra ousadamente 

contra outros reinos estrangeiros, se o estado interno de seu próprio reino não 

estiver bem estabelecido e bem regulado com retidão e justiça. 

 

Teu trono, Ó Deus, é para todo sempre (v.6-7). 

 

Neste versículo o salmista enaltece outras virtudes de Salomão, ou seja, a eterna 

duração de seu trono, e então a justiça e a retidão de seu método de governo. O 

sentido simples e natural consiste em que Salomão reina não de forma tirânica 

como o faz a maioria dos reis, mas de forma justa e por leis equilibradas, e que, 

portanto, seu trono será estabelecido para sempre. Embora seja ele chamado 

Deus, visto que Deus imprimiu alguma marca de sua glória na pessoa dos reis, 

todavia este título não pode de forma alguma aplicar-se a um mortal; porque em 

parte alguma das Escrituras se lê que um homem ou anjo haja sido distinguido 

por este título sem alguma qualificação. 

 

Ungido acima de seus companheiros. 

 

Isto não deve ser entendido como o efeito ou  fruto de sua justiça, mas, antes, 

como a causa dela; pois o amor pela integridade e equidade, pelas quais Salomão 

atuava, era oriundo do fato de que ele fora divinamente designado para o reino. 

Ao ordená-lo à dignidade de autoridade e império, Jehovah, ao mesmo tempo, o 

muniu com os dotes necessário. 

 

Todas as tuas vestes recendem a mirra. (v.8-10).  

 

É suficiente que entendamos que o profeta tinha em mente que às vestes do rei 

são perfumadas com odores preciosos e de fragrância muito suave. Ele descreve 

Salomão saindo de seu palácio de marfim entre aclamações de alegria universal. 

 

Ouve, ó filha, e considera. 

 

Calvino argumenta que esteja se referindo a mulher egípcia, a quem o profeta tem 

descrito como estando à direita do rei. Com toda certeza, não era lícita a Salomão 

casar-se com uma mulher estrangeira; mais isto por si mesmo deve ser contado 

entre os dons de Deus, ou seja, que um rei tão poderoso como era o do Egito, 

buscou sua aliança. Ele pois, mostra que não há razão por que a filha de Faraó 

deva sentir pesar em abandonar a seu pai, sua parentela e a terra do Egito, visto 

que ela receberia uma gloriosa recompensa, a qual deveria suavizar que ela 

experimentaria ao separar-se deles. A fim de conciliar seu pensamento de deixar 

seu próprio país, ele a anima ante a consideração de que ela se acha casada com 

um rei muitíssimo ilustre. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 
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a) Devemos orar e meditar na palavra de Deus, para que não venhamos a 

encher nossos corações com as mesmas vontades dos ímpios. 

b) Vamos rogar a Deus agradecendo pela sua misericórdia e graça em nossas 

vidas. 

 

c) Cântico: Hino 417 Cc -  Brilha no viver 

 

7. Oração: Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, e agradecemos por teu 

amor manifestado na pessoa de Cristo, o qual nos possibilitou sair das travas e 

ir para luz, lhe agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela nossa 

vida... 
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Devocional 

Quinta-Feira 28.05.2020 

 

Versículo da Semana 

“ Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão 

o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração”. 

Jeremias 24.7 

Chegamos ao terceiro livro do Pentateuco, e quem sabe qual é? Levítico. Quando lemos esse 

livro pela primeira vez, nos perguntamos: mais o que podemos extrair desses livros? Ele 

parece ser confuso e escrito apenas para aquele momento. É isso que vamos ver de forma 

reduzida na lição de hoje. Mais você pode com um adulto em casa lê todo o livro e entendê-

lo melhor. 

Lição: 

Você consegue encontrar o livro de Levítico? Neste livro, Deus ensinou ao povo como 

queria que eles o adorassem. Vou deixar uma divisão sobre o que cada parte nos ensina e 

você pode fazer dessas divisões sua próxima leitura. 

Os capítulos 1 a 7 estabelecem a maneira correta como as ofertas deveriam ser feitas. 

Os sacrifícios de animais descritos aqui são uma figura do sacrifício de Jesus na cruz por nós. 

Leiam - João 1.29/ Efésios 5.2/ 1 Pedro 1.18,19. 

Logo depois nos capítulos 8 e 9, aprendemos sobre Arão o primeiro sumo sacerdote, e 

seus filhos, que também serviram como sacerdotes. Mas, hoje não precisamos fazer dessa 

forma, pois vamos diretamente a Deus por meio do Senhor Jesus, nosso Grande Sumo 

Sacerdote. Leiam 1 Timóteo 2.5/ Hebreus 4.14-16. 

Chegamos nos capítulos 10 a 22, que registram leis especiais que os sacerdotes e o 

povo deviam seguir.  

Deus deu também aos israelitas, sete festas ou feriados, que encontraremos nos 

capítulos de 23 a 25.  

No capítulo 26, Deus faz algumas advertências (versículos 1 e 2), promete suas 

bênçãos se forem obedientes ( versículos 3 a 13) e por fim fala dos castigos que receberão 

caso desobedeçam aos seus mandamentos. (Versículos 14 ao 46).  

Agora em família, vamos pôr em prática um pouco do que aprendemos nesse 

livro. Peguem seus bloquinhos de anotações e vamos começar. 
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Primeiro: Abram a Bíblia de vocês nos capítulos 23 a 25 e escrevam quais foram 

as festas/feriados e outros dias especiais que Deus deu aos israelitas para celebrar. 

Algumas dessas festas celebramos ainda hoje? 

Segundo: Abram no capítulo 26 e escrevam quais as advertências que o Senhor 

deu ao seu povo, escreva também duas bênçãos e dois castigos. 

Aprendemos hoje, que o livro de Levíticos tem muitos ensinamentos para as 

nossas vidas assim como toda a Bíblia, mas precisamos estudá-la para podermos 

compreender o que Deus tem reservado para nós. 

 

⚫ Pergunta 82 do catecismo de Westminster: 

Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus?  

Resposta: Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de 

guardar perfeitamente os mandamentos de Deus; ao contrário, diariamente os 

quebra por pensamentos, palavras e obras. 


