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1. Leitura: Salmo 77.1-20 

 

2. Cântico: Hino cc 375 – Segurança 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P

_lQdhZcDU&index=31 

 

3. Oração: Senhor de todo o universo, criador de todas às coisas. Dá-

nos refrigério e acalento em nossa alma, ensina-nos a ter fé somente em 

ti, mesmo em meio a dor e tamanho lamento que estes dias nos dão.  

 

 

4. Leia Salmo 69: 

Existe estreita semelhança entre este Salmo e o salmo 22. Nos versículos 

iniciais, Davi se queixa da bárbara crueldade de seus inimigos e das 

graves injustiças que lhe haviam infligido. Sua mente, porém, afirma ele, 

não foi com isso reduzida a um estado tal de aflição que impedisse de 

pacientemente confiar na proteção divina, nem o desencorajou de 

continuar no curso retilíneo de uma vida santa e justa. Ele ao contrário 
disso, testifica que sua piedade, bem como a coragem e a atividade que 

ele manifestara em manter os interesses da glória divina, eram a causa 

da hostilidade desferida contra ele pelas artimanhas dos homens. Depois 

de ter novamente se queixado de não ser menos amaldiçoado do que 

cruelmente oprimido por seus inimigos. 

  

5. Salva-me, ó Deus, pois as águas entraram em minha 

alma. (v.1-5).  

 

Sob a figura de águas, o salmista representa sua condição como tão 

extremamente angustiante que o levou à beira do desespero; e no 

entanto sabemos que, embora fosse ele uma pessoa sensível, 

defrontava-se e vencia as terríveis tentações com inusitada coragem. 

Podemos visualizar a amargura e angústia com que era atingido naquela 
ocasião. Há quem entende o termo alma como que denotando vida; mas 

isso fornece um significado insatisfatório. Ao contrário, ele significa o 

coração.  

Atolei-me e profundo lamaçal, onde não há apoio para o pé.  

Davi, aqui ele compara suas aflições a um profundo charco, onde existe 

um perigo ainda pior; pois se uma pessoa firma seus pés num fundo 

sólido, ela consegue manter-se de pé, havendo casos em que tal pessoa, 

firmando seus pés no fundo, de repende emerge e escapa do risco 

https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=31
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provindo das águas; mas quando outra pessoa, uma vez se veja 

submersa em algum charco ou rio lodoso, sente-se envolvida de um 

sentimento sem esperança ou de salvamento. 

 

Estou exausto de tanto gritar.  

 

O salmista, ao buscar e invocar a Deus, quando suas atividades se 

tornaram de tal forma confusas e em condição de desespero, demonstrou 
um exemplo de rara e prodigiosa paciência. Ele se queixa de haver 

gritado sem cessar até que se sentiu exausto e rouco, sem ver nenhum 

propósito em tudo isso. Davi, não demonstra ter lançado fora a oração. 

Antes, descreve uma incansável perseverança. 

 

Os que me odeiam sem causa são em maior número que os 

cabelos de minha cabeça (v.7-10). 

 

Davi agora expressa, sem o uso de figura, o que havia dito pelo uso de 

metáforas. Perseguido como se achava por tão grande multidão de 

inimigos, também tinha razões para temer a morte que nos vem por 

múltiplos caminhos. Alem disso acrescenta que não só havia sofrido os 

males da violência, mas também suportara mais de cem mortes. Quando 

os inimigos o saquearam e o maltrataram, e se vangloriavam de agir 

como juízes de um homem perverso e ímpio; e sabemos que eram tidos 

em elevada estima como juízes. 

 

 

Ó Deus, tu conheces minha estultícia. 

 

Agostinho um dos pais da igreja tentou elaborar, mas sem resultado, 

para demonstrar de que maneira estas palavras são aplicáveis a Cristo. 

E por fim transferiu para os seus membros o que não podia, causando 

assim um erro de interpretação. No entanto, Davi aqui, usa a linguagem 

de ironia; e com essa forma de expressão ele pretende notificar que, 

arrasado com os julgamentos injustos dos homens, ele recorre a Deus e 

lhe implora a apresentar-se como o defensor de sua causa. Dessa forma 

ele administra uma severa repreensão a seus inimigos e , por assim dizer, 

lança um olhar de nobre desdém sobre a caluniosa linguagem que 

proferiam contra ele.  

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 
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a) Aprendamos antes, em tempo, enquanto Deus nos poupar, a meditar 

em sua verdade e a extrair o auxílio que se adeque em nos sustentar 

mediante a calamidade que mesmo nas maiores profundezas da 

adversidade a fé nos sustenta e, ainda mais importante, nos eleva a 

Deus. 

 

7. Oração: Pai, abençoa todas as famílias da nossa igreja, restaura a 

saúde dos enfermos, livra-nos de todo mal. Te louvamos por todas as 

obras de suas mãos, somente a ti lhe rendemos glória e louvor!    


