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1. Leitura: Salmos 96:7-8 

 

2. Cântico: Ao único - IBS PLAY https://bityli.com/l3oJ4 

 

 

3. Oração: Pai, perdoa nossos pecados, conduza-nos com o teu Santo Espírito nos teus 

caminhos retos, limpa nossa boca de toda murmuração e que toda palavra que sair 

dos nossos lábios esteja sob a sua divina aprovação. 

 

 

4. Leia Salmo 60: Uma vez assentado em seu trono, havendo conquistado diversas 

vitórias eminentes que tendiam a confirmá-lo no reino, Davi neste Salmo exalta a 

bondade de Deus, de modo que pode imediatamente expressar sua gratidão e, ao 

conciliar o favor daqueles que ainda distinguiam contra seus interesses, une a 

comunidade que tinha sido rasgada em facções. Havendo primeiro chamado a atenção 

para as claras indicações do favor divino que provava que Deus o havia escolhido para 

ser rei, ele mais especificamente chama a atenção dos fiéis para o oráculo 

propriamente dito, com o fim de convencê-los de que só podiam consentir com a 

mente divina dando sua aprovação à unção que havia recebido de Samuel. 

  

5. Ó Deus, tu nos rejeitaste. (v.1-3).  

Com o intuito de estimular a si e aos demais a uma mais séria consideração da 

benevolência divina, a qual ele presentemente experimentava, começa o Salmo com 

oração; e uma comparação é instituída, destinada a mostrar que o governo de Saul 

estivera sob a divina reprovação. Ele se queixa das tristes confusões em que a nação 

fora lançada, e ora para que Deus se volvesse para ela em misericórdia e 
restabelecesse suas atividades. Há quem pense que Davi, neste caso chama a atenção 

para a sua própria condição de infortúnio; o que é bem provável, segundo Calvino. 

Tu tens mostrado a teu povo coisas difíceis.  

 

Ele via que a nação tinha sido tratada com severidade, e então adiciona uma figura 

que pode adicionalmente representar a gravidade de suas calamidades, falando dela 

como que tendo bebido o vinho do espanto (bebida envenenada). Insinuando que os 

Judeus já estavam cheios ante suas calamidades. Em suma, ele teria posto diante dos 

olhos a maldição divina que havia assediado o governo de Saul, e os induz a abandonar 

suas obstinadas tentativas de manter os interesses de um trono que permanecia sob 

a reprovação divina. 

 

 

Tu deste um estandarte aos que te temem. (v.4-8) 

 

Davi passa para a linguagem de congratulação e , aponta para a mudança que teve 

lugar, chama a atenção para as evidentes manifestações do favor divino. Ele volta 

agradecer a Deus, no nome de todo o povo, por haver hasteado um estandarte que 

imediatamente alegrasse seus corações e unisse seus membros divididos. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_96_7-8/
https://bityli.com/l3oJ4


I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H  

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmos 60 
18 de junho de 2020 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil 
– CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 
 

 

Para que teus amados sejam livres. 

 

Davi parece magnificar a ilustração que dera do favor divino, chamando a atenção 

para a mudança que ocorrera, havendo Deus inspirado seu povo a ostentar uma 

bandeira; embora anteriormente fossem reduzido a um estado extremo, do qual 

parecia impossível escapar sem um milagre. 

 

Deus tem falado em santidade; alegrar-me-ei. 

 

Até aqui ele chamou a atenção para as provas que vieram a lume de sua própria 

observação, e das quais podiam facilmente ver que Deus manifestara seu favor de 

uma maneira inusitada e por muitos anos em precedente. Reerguera a nação de um 

estado de profunda miséria a um estado de prosperidade, e mudara totalmente o 

aspecto das atividades, de uma vitória entrando noutra em rápida sucessão. 

 

Moabe é minha bacia de lavar. 

 

Continuando a falar dos estrangeiros, ele observa uma ampla distinção entre eles e 

seus próprios patrícios. Ele governa a posteridade de Abraão como irmãos, e não como 

escravos; mas era-lhe permitido exercer maior severidade sobre os profanos e os 

incircuncisos a fim de mantê-los sob sujeição compulsória. Com isso ele não 

proporciona qualquer precedente aos conquistadores que infligissem opressão ilícita 

sobre as nações conquistadas em guerra; pois carecem de autoridade e comissão 

divina. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Andar em santidade e buscar a Deus acima de todas as coisas é o nosso dever, 

nos alegrar nele, nos satisfazer em Deus e deleitar em seus prazeres deve ser nossa 

motivação.  

b) A vontade de Deus por mais incompreensível que seja, deve ser a nossa busca 

incessante em cumpri-la, não para o nosso agrado e sim para a glória de Deus. 

 

7. Oração: Deus, lhe agradeço por todo este tempo de quarentena, sabemos que estás 

no controle de tudo, inclusive de toda essa terrível situação, tenhamos paz e 

tranquilidade, estando ciente que temos um pai que cuida de nós.    

 


