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Leitura: 1 Crônicas 16.34  
 

1. Cântico: Jacó – Banda Dort 

(Link: IBS PLAY https://www.youtube.com/watch?v=3HaddDtMFfM) 

 

2. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

3. Instrução: [Leia Salmo 71] O salmo apresenta o autor que está sofrendo pelas 

adversidades, mas mesmo assim sua confiança permanece no Senhor. Não existe nada 

nesse mundo que tire a certeza que Deus irá lhe socorrer. Uma comunhão tão viva que 

fica claro em cada verso, além disso, podemos identificar que seu pedido se baseia em 

todas as bênçãos que ele já recebeu. Com isso podemos retirar algumas lições. 

 

(v1-v3). O salmista confia no Senhor totalmente, por isso Deus é seu refúgio. Invoca o 

nome de Deus e confia que Ele será sua fortaleza, uma habitação inabalável a quem ele 

pode recorrer em qualquer situação. A Palavra de Deus, dada a ele, é o que o salva, 

devido quem o Senhor é, sua rocha. Deus é o nosso tudo, a Ele devemos depositar toda 

a fé. Será que temos Deus como nosso real refúgio? 

 

(v4-v13). “Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha 

fortaleza” (v3b), assim que o salmista afirma que Deus e Sua Palavra são o que o salva, 

tornando Deus sua fortaleza, ele clama por livramento. Os ímpios estão o perseguindo, 

ainda buscam fazê-lo qualquer tipo de mal. Mesmo com essa aflição e perseguição ele 

continua a confiar no Senhor, continua tendo esperança n’Nele. Ele clama a Deus por 

socorro, para que o Senhor não o desampare, mesmo que para seus inimigos pareça 

que Deus o abandonou (v11). Ele continua a pedir e que Deus não demore, mas ele têm 

a certeza que o Senhor dará aquilo que é devido aos seus inimigos, segundo a Sua reta 

justiça. Aliás, é isso que o salmista clama: que Deus faça Sua justiça. O que mais 

precisamos, em meio as adversidades, é confiar que a vontade de Deus está sendo 

cumprida, é confiar n’Ele. 

 

(v14-v16). Após clamar a Deus por socorro, por Sua justiça, o salmista deixa claro que 

sua esperança está totalmente em Deus. Logo o verso 14 deixa isso bem claro. Tal 

esperança move a vida do salmista a uma adoração completa, ele O louva, por causa da 

manifestação de sua justiça (v15), ele sairá de todo e qualquer tempo ruim, por causa da 

força de Deus (v16). Em resumo, repetimos novamente, toda a sua esperança está no 

Senhor. Onde está nossa esperança? 

 

(v17-v21) O salmista, após confirma que sua esperança está somente em Deus, ele 

testemunha sobre Deus à medida que o Senhor se revelou a ele por toda a sua vida. Ele 

reconhece que Deus o ensinou desde pequeno, tal ensino o leva, até hoje, ele anunciar 
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as maravilhas de Deus; mesmo estando velho, com seus cabelos brancos, o salmista 

percebe que Deus nunca o desamparou e isso o faz, até o fim de sua vida, anunciar 

quem é Deus as demais gerações. Ninguém é semelhante a Deus, por isso ele entende 

que somente Deus é quem pode lhe dar vida, mesmo diante de tanto mal que a ele foi 

apresentado. Temos tido o mesmo amor e firmeza em anunciar Deus ao nosso próximo, 

mediante as maravilhas que Ele tem nos proporcionado? 

 

(v22-24) E aqui o salmista finaliza com um voto de louvor. Ele o louvará com saltério 

e cantara a Ele com harpa, seus lábios o exultarão e sua língua proferirá a Sua justiça 

todos os dias, pelo motivo de Deus ser sua rocha, sua esperança, sua salvação. E todos 

os que procuram o seu mal já estão confundidos e envergonhados. 

 

4. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Não há situação no mundo que pode retirar de nós a certeza que Deus é a nossa 

morada inabalável, Ele é o nosso socorro, Ele é nossa rocha. Devemos em Deus confiar 

totalmente. Em qualquer área de nossas vidas devemos colocar nas mãos de Deus, 

descansar no Senhor. Ele ser nossa morada inabalável significa que nenhum mal, ao 

nosso derredor, pode nos atingir. Confiar no Senhor é necessário para todo e qualquer 

cristão, mas será que temos confiado n’Ele totalmente? 

b) Conhecer a Deus, saber quem Ele é, entender que Ele é nossa esperança, deve 

produzir em nós um coração em adoração, cheio da Palavra de Deus, nos levando a 

cantar sobre suas maravilhas, falar de seus feitos, comunicar Deus e seu poder. Ter essa 

certeza nos leva a comunicar a todas as nossas futuras gerações quem é Deus, além 

disso vemos algo importante: não existe idade limite para comunicar as maravilhas de 

Deus, isso deve ser feito por toda a nossa vida. Todos os dias devemos lembrar quem 

Deus é, louvá-lo, cantar a Ele e proclamar Sua Palavra a tudo e a todos. Que isso seja por 

toda nossa vida. 

 

5. Intercessão: Interceda pela flexibilização que acontecerá nesse domingo (05 de 

julho), por todos os irmãos que assistirão a transmissão do culto online e dos 

voluntários que estarão ali para recebê-los. 

 

6. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


