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1. Leitura: Salmo 75.1 

 

2. Cântico: Hino cc 396 – Cegueira a Vista                                                      

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=P1wqciRFg2o&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3l

Oq0P_lQdhZcDU&index=59&t=0s 

 

3. Oração: Pai de toda benção e misericórdia, perdoa os nossos pecados e 

guia-nos com o teu Santo Espírito em teus retos caminhos. 

 

 

4. Leia Salmo 68:  

Era o propósito de Davi, neste Salmo, celebrar as vitórias que, por intermédio 

das bênçãos divinas, conquistou sobre seus inimigos; nos versículos iniciais, 

porém, ele enaltece o poder e generosidade de Deus em termos gerais, como 

vistos no governo do mundo como um todo. Passando ele a considerar o que 

Deus fizera ao redimir o seu povo eleito, e das contínuas provas do paternal 

cuidado que ele manifestará à posteridade de Abraão. 

  

5. Deus se esquecerá; seus inimigos se dispersarão. (v.1-6).  

O salmista neste versículo, comunica o tema a que se propusera tratar no 

Salmo, e o qual se relacionava com a verdade de que Deus, por mais que 

parecesse ser conivente se ergueria para vingá-la e comprovaria ser poderoso 

para protegê-la simplesmente com um leve movimento de sua mão. Davi 

expressa sua satisfação e deleite no que via, cotidianamente, cumprir-se ante 

seus próprios olhos.  

Os justos, porém, se alegrarão.  

Neste ponto Davi informa que, quando Deus se mostra formidável em relação 

ao ímpio, ele o faz com o propósito de assegurar o livramento de sua Igreja. 

Tudo indica que indiretamente ele contrasta a alegria de que ora fala com a 

depressão e tristeza pelos sentidas pelos homens mal inclinados sob o reinado 

de Saul – sugerindo que Deus substituía o tempo de dificuldades temporárias 

pelo conforto, a fim de impedir que seu povo sucumbisse pela desesperança. 

Ele nos leva também a pensar que uma das razões da alegria que 

experimentam é oriunda da consciência de que Deus está em seu favor e que 

se interessa por sua segurança. 

 

Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; exaltai aquele que 

cavalga nas nuvens.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1wqciRFg2o&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=59&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P1wqciRFg2o&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=59&t=0s
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Davi prossegue convocando o povo do Senhor para louvar a Deus. E começa 

realçando as razões, que eles tinham para este exercício, visando ele englobar 

o mundo inteiro sob seu poder e governo. Seu infinito poder é enaltecido 

quando se diz que ele cavalga sobre as nuvens, ou sobre os céus, pois isso 

prova que ele se mantém supremo sobre todas as coisas. 

 

Ó Deus, quando saías diante de teu povo (v.7-10). 

 

O salmista então procede a mostrar que a divina benevolência é 

principalmente exibida na Igreja, a qual Deus escolheu como o grande teatro 

de onde seu paternal cuidado pudesse manifestar-se. O que se segue 

evidentemente com o fim de levar a posteridade de Abrão, como povo eleito 

de Deus, a aplicar as observações que acabara de fazer-lhes. O livramento do 

Egito, havendo sido o principal e último favor divino, o qual praticamente 

ratificou sua adoção sob o patriarca 

 

 

Tu, ó Deus farás cair uma chuva liberal sobre tua herança. 

 

Ela é chamada a herança de Deus, por haver sido designada a seus próprios 

filhos. Davi, toma nota do fato de que, desde o primeiro estabelecimento da 

semente de Abraão nela, Deus jamais cessou de fazer-lhes a mais paternal 

provisão, enviando sua chuva na estação própria com o fim de preparar seu 

alimento. Faz menção a estação – porque ela fora dada a seu povo eleito para 

nela habitar. Deus os alimentava com o mais excelente vinho, o mel e o azeite 

em abundância – ainda lhes proporcionou a comunicação de sua bondade para 

mantê-los sempre dependentes a esperarem por ele. 

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

Da mesma forma como Deus manifestou seu poder paternal de cuidado, 

dando ao seu povo eleito o que tinha melhor da terra. Hoje, também Deus 

continua com a mesma atitude de cuidado e atenção para com seus filhos. 

Não é a dor, insatisfação, perdas, lamurias que farão com que nós os filhos 

de Deus venhamos a desviar o nosso olhar do criador e Senhor de todo o 

universo. 

 

7. Oração: Deus, dá-nos prudência ao falar e que de nossa língua transborde 

sabedoria. Ensina-nos a sermos fiéis e vivermos em retidão a ti, ensina-nos 

a sermos bondosos e com extrema piedade tanto em nossas ações como 

também em nossos pensamentos. Amém!    


