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1. Leitura: Salmo 73.1-4 

 

2. Cântico: Hino CC 375-Segurança – IBS PLAY (http://abre.ai/bfoj) 

 

 

3. Oração: Senhor e criador do universo, criador dos céus e da terra, 

nossos lábios te louvam e engrandecem teus feitos, lhe rendemos glória e 

prostrados diante da cruz de Cristo, lhe agradecemos por tamanha salvação. 

 

 

4. Leia Salmo 61:  

Este salmo começa com oração ou, em qualquer caso, com o breve registro 

de uma oração, a qual Davi apresentara a Deus em tempo da mais profunda 

angústia. Entretanto, ocupava-se principalmente com as orações de Deus, 

expressando sua gratidão por um miraculoso livramento que havia 

experimentado proveniente de algum iminente perigo, bem como pelo seu 

estabelecimento sobre o trono. 

  

5. Ouve, ó Deus o meu clamor. (v.1-4).  

Ao usar o temor clamar, ele notifica a intensidade de seu desejo; e esta é 

uma palavra que expressa ferver íntimo do espírito, sem referência à questão 

se ele poderia ter orado em voz alta ou em voz sussurrante e tom submisso. 

A repetição que ele emprega denota sua diligência e perseverança em 

oração, e nos ensina que não devemos desvanecer-nos e perder o estímulo 

neste santo exercício, se porventura Deus não testificar imediata e 

abertamente sua aceitação de nossas petições. 

Pois tens sido minha esperança.  

 

Aqui podemos presumir, ou que ele evoca à sua lembrança benefícios tais 

como os que anteriormente recebera, ou que se congratula com o livramento 

que presentemente experimentava. Por outro lado, o restante do Salmo se 

ocupa do regresso ao louvor a Deus por sua presente benevolência; e não 

há razão para presumirmos que estas palavras que se acham diante de nós 

formem o início de ação de graças. 

 

 

Porque tu, ó Deus, tens ouvido meus votos. (v.5-8) 

 

http://abre.ai/bfoj
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Aqui o salmista mostra as bases sobre as quais falara de habitar sob as asas 

de Deus. A súbita alegria que experimentara surgiu de habitar sob as asas 

de Deus. A súbita alegria que experimentara surgiu da circunstância de haver 

Deus ouvido suas orações e feito a luz emanar das trevas. Pelo termo votos 

devemos entender suas orações, em consonância com uma figura de 

linguagem comum pela qual a parte é tomada pelo todo, fazendo votos 

quando ele orava. 

 

Tu acrescentarás ao rei, dias e mais dias. 

 

Davi não pode ser considerado como a usar estas palavras de gratulação 

com uma exclusiva referência a si próprio. É verdade que ele viveu uma 

extrema velhice e morreu cheio de deias, deixando o reino em condição de 

estabilidade, e nas mãos de seu filho que o sucedeu; mas não excedeu o 

período da vida de um homem, e a maior parte dela foi despendida em meio 

a contínuos perigos e ansiedades. 

 

 

Ele habitará diante da face de Deus para sempre. 

 

Esta é apenas uma maneira mais simples de expressar o que ele dissera 

antes:Habitarei em teu tabernáculo para sempre. Ele se refere à segurança 

e paz que desfrutaria sob proteção de Deus, o qual preservaria eficazmente 

sua vida. Pela expressão, a face de Deus, se deve entender o cuidado e 

providencia paternais que Deus estenderia a seu povo.  

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Sermos gratos a Deus em tudo, é prova da nossa compreensão de que o  

nosso pai sempre é em nosso favor e nunca nos abandonara mesmo em meio 

a pior das dores, lamento e perdas. 

 

7. Oração: Senhor, estamos saudosos da comunhão física do corpo de 

Cristo, lhe pedimos que encurte este tempo tão terrível de nossos dias, que 

venhamos logo a estarmos juntos, reunidos para cantar ouvir da palavra e 

nos alegrar com todos os irmãos.    


