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1. Leitura: 113.1-9 

 

2. Cântico: A mensagem da cruz – Harpa cristã 291 

https://www.youtube.com/watch?v=NL431PRNlfg&list=PLfOxrEnF4mAPmBQL311rlo3

tV2H_UpO4h&index=12 

 

 

3. Oração: Em oração eu posso colocar todas as minhas preocupações em Tuas mãos, 

estar inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. 

Em oração eu posso interceder pelos meus amigos, ministros, pecadores, pela Igreja, 

Teu reino vindouro, com maior liberdade, com esperanças ardentes, como um filho ao 

seu pai, como alguém que ama ao seu amado. Amém! 

 

4. Leia Salmo 97: 

 

A descrição que temos do reino de Deus, neste Salmo, não se aplica ao estado dele 

sob a lei. Por conseguinte, podemos inferir que ele contém uma predição daquele reino 

de Cristo que foi erigido com a introdução do evangelho. O salmista, enquanto o 

enaltece, insistindo sobre sua grandeza e glória, tão bem calculadas para compelir os 

homens a um reverente temor, fornece uma agradável representação dele, nos 
informando que o mesmo foi erigido para a salvação da humanidade pecadora. 

 

 

5. Jehovah reina. (v.1-5).  

 

Seu convite para que os homens se regozijem é uma prova de que o domínio 

de Deus está inseparavelmente conectado com a salvação e a mais plena 

felicidade da humanidade. E a alegria de que ele fala como sendo comum ao 

mundo inteiro e às regiões além-mar, é evidente que ele está fazendo uma 

previsão do alargamento do reino de Deus, o qual estivera confinado dentro 

das fronteiras da Judéia, a uma extensão muito mais ampla. O salmista, ao 

enunciar os vários detalhes da glória divina nos quatro versículos que seguem, 

seu intuito era imprimir em todos os homens um reverente temor por Deus. 

 

  O mesmo significado se sobressai no contexto restante, quando lemos que o “fogo 

vai adiante dele e queixa seus inimigos; seus relâmpagos abalam a terra; e os montes 

vêm abaixo”. Seja qual for a objeção de que isso não concorda com o que se diz da 

alegria que seu reino difunde, embora Deus esteja pronto, de sua parte, a difundir a 

bem-aventurança onde quer que ele reine, todos são capazes de apreciá-la. 

 

O salmista evidentemente nega que possamos ter alguma justiça enquanto Deus não 

nos sujeitar ao jugo de sua palavra por meio  das suaves, porém poderosas, influências 

de seu Espírito. 

 

Entretanto, o salmista insinua que aqueles que desprezam  a Deus na pessoa do seu 

filho unigênito sentirão no devido tempo e infalivelmente o terrível peso de sua 

majestade. Muito mais se acha implícito na expressão usada:” A terra verá”. Pois os 
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ímpios, quando descobrirem que suas tentativas de lutar contra Deus são inúteis 

recorrerão a ações dissimuladas.   

 

 

Os céus tem declarado sua justiça. 

 

Aqui ele declara que haveria uma exibição tão esplendorosa da justiça de Deus, que 

os próprios céus seriam seu arauto. O significado não é o mesmo que no inicio do 

Salmo 19 “Os céus proclamam a glória de Deus”. Naquele Salmo Davi tem em mente 

não mais que isto: a sabedoria e o poder Deus se acham tão visivelmente expostos na 

estrutura cósmica, que é como se Deus os tivera dotado com voz audível. O significado 

desta passagem é este: a justiça espiritual de Deus se manifestaria tão 

magistralmente sob o reinado de Cristo, ao ponto de encher céu e terra. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Deus mostrou Sua justiça trazendo a morte, mas mostrou Seu amor no fato que 

não fomos nós que morremos, e sim Jesus. Então, não podemos desvalorizar nem 

menosprezar o amor e a justiça de Deus. Devemos temer e nos arrepender para 

sermos perdoados (At 3:19). Deus tira nossa culpa quando nos arrependemos, mas 

não tira as consequências do pecado que cometemos. Sofreremos o mal que 

fizermos (Cl 3:25). É a maneira de sermos corrigidos por Deus. (Sl 99:8; Jr 7:9-

11; Hb 12:5-13). 

 

7. Oração: Que meus lábios sejam uma harpa bem afinada para ressoar Teu louvor. 

Faça com que aqueles ao redor de mim vejam-me vivendo pelo Teu Espírito, pisando 

o mundo sob os pés, não conformado às mentirosas vaidades, transformado por uma 

mente renovada, revestido de toda a armadura de Deus, brilhando como uma luz que 

nunca esmaece, demonstrando santidade em todas as minhas ações.Não permita que 

nenhum mal neste dia manche meus pensamentos, palavras e mãos. Que eu possa 

peregrinar em caminhos lamacentos com uma vida pura de mancha ou mácula. Em 

operações necessárias, faça com que minha afeição esteja no Céu, e meu amor 

elevado em labaredas de fogo, meu olhar fixo em coisas invisíveis, meus olhos abertos 

para o vazio, a fragilidade e a zombaria da terra e de suas vaidades.Que eu possa 

enxergar todas as coisas no espelho da eternidade, à espera da vinda de meu Senhor, 

ouvindo o chamado da última trombeta, apressando os novos céu e terra. 


