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1. Leitura: Salmo 66.1-5 

2. Cântico: “Sou feliz” (Hino nº 398 do CC) e/ou “Não tenha sobre ti” (cântico 

congregacional) 
https://www.youtube.com/watch?v=QTAqGfLnuiY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcD

U&index=110&t=0s 

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

Deus e agradeçam por Ele sempre está conosco. 

4. Instrução: [Leia Salmo 74] Salmo de Asafe. Uma poesia que expressa um clamor pelo 

auxílio divino em meio a angústias e perseguições. Também é um reconhecimento pela 

grandeza de Deus criador e mantenedor de tudo. 

(v. 1-2) Um clamor 

O salmo começa com um questionamento e um clamor a Deus. Primeiro o salmista 

questiona por que Ele rejeitou seu povo e acende sua ira contra suas ovelhas. Percebe-

se que a situação em que o povo se encontrava era tão terrível que a sensação era de 

abandono por parte de Deus, mediante seu silêncio e falta de ação. Mas isso do ponto 

de vista do sofredor. Porém, a esperança e confiança em Deus se mostra presente, 

ainda que em meio ao silêncio de Deus. 

Você já passou por momentos em que Deus se demora tanto em responder que sente 

como se Ele não estivesse te ouvindo ou não quisesse responder? Reanime sua 

esperança em Deus, pois ele escuta a oração do seu povo. 

(v. 3-10) A tola arrogância dos inimigos de Deus 

Neste trecho o salmista passa a descrever a maldade do coração dos inimigos do povo 

de Deus e seus atos altivos e presunçosos, a ponto de profanarem o santuário de Deus, 

mostrando desrespeito e total falta de temor a Deus. Blasfemam contra Deus e 

afrontam seu povo. Tudo isso estava acontecendo sem que houvesse vislumbre de 

acabar (v. 9). 

Ainda há muitos céticos, ateus e blasfemos que ridicularizam Deus, Sua Palavra, Seu 

Filho e Seu povo. Desdenham do que diz as Escrituras e afrontam seu povo. Em alguns 

lugares, pessoas e governos se levantam para maltratar violentamente os que se 

apresentam com fé em Cristo. 

Lembremos que essas são provações que promovem alegria e fortalecimento na fé por 

sermos perseguidos em nome de Cristo (Mt 5.11-12, 1 Pe 4.14). Precisamos aprender a 

orar por ânimo e perseverança em meio a essas provações. 

(v. 11-23) Lembrança de quem é Deus e clamor por sua intervenção 

O Salmo não termina em desesperança e dúvida quanto aos atributos divinos, pelo 

contrário, metade dos versos são de reconhecimento da grandeza de Deus. Relembra 

que Deus é Rei desde a antiguidade (v. 12). Fala do poder se Deus sobre o mar e seres 

marinhos, muitas vezes visto como monstros aterrorizantes (v. 13-14). Adora Deus como 

https://www.youtube.com/watch?v=QTAqGfLnuiY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=110&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QTAqGfLnuiY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=110&t=0s
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criador e Senhor da criação, estabelecendo cada detalhe da criação, inclusive as 

estações (v. 15-17). 

Os últimos versículos são um misto de louvor por Deus atentar para os fracos, aflitos e 

necessitados e súplica para que Deus atente para seu povo. 

Em meio às lutas, dificuldades, perseguições e tribulações, olhe para Deus, pense em 

Seus atributos de grandeza, perfeição e soberania. Separe momentos de contemplação 

e adoração, mesmo em meio a situações difíceis. Clame por socorro e espere no Deus 

todo-poderoso que cuida de seus filhos. 

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

a) Parece que Deus tem demorado a atentar para sua necessidade e em responder 

suas orações? Sente como se Ele não estivesse te ouvindo ou não quisesse 

responder? Espere com paciência pelo Senhor (Sl 40.1) e renove suas 

esperanças em Deus, que te escuta e cuida de seu povo. 

b) As provações e perseguições promovem alegria e fortalecimento na fé. Aprenda 

a orar por ânimo e perseverança em meio a lutas que tem passado. 

c) Você tem separado momentos de contemplação e adoração, mesmo em meio a 

situações difíceis? Traga à sua memória a grandeza de Deus. Relembre quanto 

cuidado ele já dispensou a você na sua vida. Pense na maior das dádivas que 

recebeu: sua vida eterna em Cristo. 

6. Intercessão: Ore por aqueles que têm passado por perseguição pelo evangelho, para 

que permaneçam firmes na fé e sejam fortalecidos em meio às provações.  

7. Conclusão: Por mais que haja momentos que parece que Deus está em silêncio ou 

inativo, Ele sempre está no controle do mundo, permanece nos ouvindo e cuidando nós. 

 


