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Leitura: Salmos 96:7-8 
Cântico: Inicio de Culto – Paulo Fagianni 
(Link: IBS PLAY https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-

xmlBuY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=3&t=0s) 

 

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

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

 

2. Instrução: [Leia Salmo 72] Salomão, neste salmo, aponta para uma verdade maior. O 

rei é um tipo de Cristo, pois faz afirmações aplicáveis somente a Cristo, aquele que é 

maior que Davi e Salomão (Mt 12.42). 

 

(v1-v4). O Salmo focaliza qualidades e atitudes importantes no governo de um bom 

líder. Esse rei deve aplicar a justiça com equidade (a ideia expressa no versículo 1 é 

transportada para os versículos 2 e 3). O revestimento com equidade e justiça 

capacitará o rei a governar bem.  

Vemos que durante este reinado nenhum dos necessitados oprimidos temerá, pois 

serão defendidos por ele (v. 4). Ele trará a justificação deles. Os opressores descobrirão 

que são tratados da maneira como eles mesmos trataram os outros, princípio este que o 

Novo Testamento reafirma (Tg 2.13). 

 

(v5-v7). A duração do governo desse rei iria muito além da vida de Salomão, pois o 

Salmo trata de um reino eterno. Diferente dos reinos que terminam com a morte do 

monarca, esse reino seria permanente, comparável ao sol e a lua. A promessa a Davi era 

que seu reino se destinava a ser sem fim.  

 

(v8-v11). A longa duração e o alcance universal desse domínio se aplicam 

exclusivamente ao reino de Cristo (2.6,8; Is 9.6-7; Jr 31.35-36; 33.20-21; Jo 17.2; Cl 

1.18). A extensão do reino do governante messiânico é expresso em termos da 

promessa a Abraão (v. 8). Entretanto, há uma notável mudança. A fronteira não se 

estende até o Rio [Eufrates], mas para além dele! Ele nunca mais será um território 

limitado à terra prometida, mas consistirá em um reino universal. Desde os lugares mais 

remotos, o povo reconhecerá o governo do Messias, e seus inimigos se sujeitarão à 

autoridade dele (vs. 9,10; Ap 17.14; 19.16). 

 

(v12-v14) No início dos versículos 2–4, o salmista falou sobre o apoio que este rei 

dará aos que necessitam de seu cuidado especial. Agora ele volta a este tema, com a 

garantia de que ele agirá com misericórdia para com os que são oprimidos (vs. 12,13). 

Quando seus súditos são forçados com violência (v. 14), ele os resgata. 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_96_7-8/
https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-xmlBuY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-xmlBuY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=3&t=0s
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(v15-17) De fato, a promessa da aliança com Abraão (Gn 12.2,3) se destinava a achar 
seu cumprimento através da realeza davídica de Jesus, quando as nações recebessem a 
bênção do Espírito (Gl 3.14). Em outras palavras, Cristo é o cumprimento da promessa 
de Deus a Abraão de abençoar todos os povos do mundo (Gn 12.3; 22.18; Gl 3.8,13-14; 
Ef 1.3).  

 
(v18-20) Este Salmo se fecha com uma doxologia (vs. 18,19). O Deus da aliança com 

Israel é de fato o único capaz de realizar feitos “maravilhosos”. Seu nome é digno de 
louvor por causa da glória de suas ações em redimir e guardar a seu povo. O desejo de 
ver toda a terra transbordante da glória de Deus é um eco de Números 14.21. A esse 
desejo o povo responde com um duplo “Amém”. “Amém” 

 

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

a) Esse salmo celebra o reino de Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que Cristo está 

em seu trono. Embora a igreja possa ser atacada ou ficar em um estado de declínio, ele 

é capaz de restaurá-la e fazê-la florescer e prosperar novamente. O evangelho requer 

otimismo, pois declara: “Jesus reina!”. Como isso o encoraja? 

 

4. Intercessão: Como somos instruídos, ore para que o reino de Cristo venha e para que 

sua vontade seja feita (v. 15; Mt 6.9-13). 

 

5. Conclusão: Com base nos ideais da realeza antiga, clama-se neste Salmo por um bom 

rei para governar todo o mundo, sob a bênção de Deus. Este Rei é Jesus, o Salvador.  


