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1. Leitura: Salmo 127 

 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdh

ZcDU&index=70&t=0s 

 

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

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

 

4. Instrução: [Leia Salmo 104] Sem dúvida, este Salmo é uma das mais 

notáveis descrições feitas pelas Escrituras acerca da glória de Deus expressa no 

mundo natural. Embora alinhe-se juntamente com Jó 38-41, esta canção pode ser 

considerada como um comentário poético sobre o primeiro capítulo de Gênesis. 

Para melhor compreendê-lo, vamos observar suas três partes principais.  

 

• A descrição da grandeza de Deus na criação [v.1-23].  

 

Neste trecho, a descrição percorre tendo por base cinco aspectos, a saber: a 

majestade e o poder do Senhor Deus (1-4); a criação das principais características 

terrestres, do mar e da terra (5-9); a inauguração de compreensivo suprimento 

de água para a manutenção da vida (10-13); a provisão de alimento 

(especialmente para o homem) e dos meios necessários para a segura habitação 

tanto do homem como dos animais (14-18); finalmente, a instituição do ritmo 

diário e das estações da vida e do trabalho (19-23). 

 

Perceba a dimensão e diversidade na elaboração do pensamento, desde a 

imensidade e versatilidade do Senhor (1 e segs.) até a cansativa rotina de um dia 

na vida de um homem (23); desde o vasto labor e propósito da criação da terra (5 

e segs.) até a canção natural de um pássaro, no alto de uma árvore (12). 

Semelhantemente, a sede dos jumentos monteses (1) é equiparada à fome dos 

leõezinhos (21); a aterrorizante expansão das águas profundas que envolve uma 

grande parte da terra (6 e segs.) é contrastada com a quieta verdura dos prados e 

dos olivais (14 e segs.); as tímidas e esquivas cabras das altas colinas (18) são 

tão bem conhecidas como as feras da floresta, que se esgueiram furtivamente nas 

sombras da noite (20). 

 

• A meditação na providência divina [v.24-30]. 

 

O salmista volta-se do terreno dos fenômenos naturais para a filosofia. Ele 

exclama inicialmente devido à multiplicidade e variedade das obras de Deus, e em 

seguida devido à magnitude e à riqueza da sabedoria divina que trouxe existência 

a essas criaturas (chamadas de tuas riquezas, no v. 24) que habitam a terra. Ele 

está particularmente impressionado com a grandeza do mar. Estende-se até tão 

longe e contém tantas coisas que se movem; nele existem incontáveis criaturas 

https://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=70&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=60n42khi7mo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=70&t=0s
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vivas, e ali também se movem navios e animais, a contribuir todos para o senso 

de admiração que deveríamos ter para com as obras de Deus.  

 

Todas as criaturas dependem de Deus para seu alimento, para seu bem-estar, 

suas experiências de angústia (29; cfr. Sl 30.7), para a duração de suas 

existências (Jó 12.9-10; Jó 34.14-15) e para a renovação de sua espécie na 

geração seguinte. Todas foram criadas pelo Espírito de Deus, que continuamente 

renova a vida natural da terra, ano após ano. 

 

• O louvor à glória de Deus [v.31-35].  

 

Finalmente, o salmista se volta para o terreno da experiência espiritual. Seu 

ambiente (1-23) e sua avaliação sobre a mesma (24-30) são incompletos em si 

mesmos. Ele não é meramente uma criatura, ou um pensador, mas alguém que 

pode cantar louvores ao Senhor seu Deus (v.33), que acha aceitável tal meditação 

(v.34). Tão maravilhosas são as Suas obras, na criação, que a expressão delas, 

sobre a glória de Deus, deve durar para sempre (v.31), especialmente em vista do 

fato de o próprio Deus tê-las considerado boas e satisfatórias (Gn 1.31).  

 

Não obstante, apesar de glorioso e maravilhoso, esse terreno da criação não é 

divino, nem possui em si qualquer qualidade de autoexistência ou imutabilidade. 

Mas está em contínua e absoluta dependência da boa vontade dAquele que 

abomina a iniquidade. Basta Ele olhar para a terra, e esta estremece; se Ele 

viesse até aqui, os mais substanciais monumentos de Sua obra se desmanchariam 

em fumaça (Jó 26.7-14). Portanto, que os pecadores sejam removidos, para que 

nada desagrade ao Senhor, que é digno de toda homenagem e adoração.  

    

 

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

 

a) Esse salmo descreve as obras divinas de criação e providência. De fato, ele é 

como uma versão poética de Gênesis 1. Um entendimento verdadeiro, bíblico, 

da criação nos leva a admirar e adorar o poder, a sabedoria e o amor de Deus. 

Deixar de sustentar a doutrina da criação diminui a glória de Deus. Em nossos 

pensamentos, devemos ir da criação para o Criador e meditar frequentemente 

sobre ele.  

 

b) Com isso, descobriremos que nossa meditação é um doce antidoto para todos 

os problemas e preocupações da vida. Também nos alegraremos nas 

demonstrações diárias do cuidado providencial de Deus por aquilo que Ele 

criou. No entanto, por maiores que sejam as criações de Deus, o Senhor é 

muito maior. Empregue tempo, exatamente agora, adorando somente ao Deus 

Trino, honrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo muito acima dos anjos. 
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6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. 

[Petição do dia: Divida entre a família os pedidos compartilhados pela igreja no 

grupo do WhatsApp e orem por cada um deles. 

 

7. Conclusão: Deus vitorioso, toda criação eleva sua voz em um alegre louvor. 

Em teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, tu vieste julgar o mundo em verdade e 

justiça. Aguardamos seu retorno para renovar todas as coisas, juntando-nos ao 

coro da criação com nossas canções de louvor a Ti, somente. Amém! 


