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1. Leitura: Salmo 147:1-5 

 

2. Cântico: Seja Engrandecido 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=b8teOMVi2Q&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQd

hZcDU&index=36&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 105] Este é o segundo dos quatro grandes 

cânticos sobre a história de Israel (Sl 78; Sl 106; Sl 136). Trata do concerto 

de Javé com Abraão, a respeito da terra de Canaã e repassa os 

acontecimentos que levaram à sua ocupação pelos filhos de Jacó. A ênfase, 

em todo o Salmo, recai sobre a misericórdia e a fidelidade do Senhor, 

conforme declaradas em todas as suas maravilhas (2; cfr. vers. 5), dentro 

do relacionamento da aliança. 

 

• Chamada para a adoração [v.1-4].  

 

Invocai, proclamai publicamente, isto é, estabelecei entre todas as nações 

os atos de Deus de lembrança e livramento, com cânticos e melodias. Cantai-

lhe salmos, façam melodias. O pensamento do salmista se vagueia entre o 

testemunho e a adoração. São instruções detalhadas que revelam o que 

significa louvar ao Senhor, tendo claramente um propósito congregacional. 

 

• A aliança com os patriarcas [v.5-15]. 

 

O convite aqui é que se lembrem perpetuamente da aliança divina. O 

aspecto especial da aliança que foi destacado é a promessa de que Canaã 

seria a herança de Israel. O restante do salmo demonstra o resultado deste 

aspecto da aliança. As maravilhas, prodígios e juízos se referem à 

intervenção divina no caso das pragas, do êxodo e da calamidade sucedida 

no mar Vermelho. Ele é o Senhor, nosso Deus. Num sentido especial Ele era 

e Deus de Israel, ainda que, noutro sentido, governasse a terra inteira. A 

força da exortação para que se lembrassem está na ação de próprio Deus. 

Isso Ele faz porque permanece fiel, Sua palavra é estabelecida sem limites 

(Dt 7.9). O supremo exemplo disso é Seu concerto com Abraão (Gn 13.15; 

Gn 15.18), cujo acordo, por juramento, também foi reafirmado a Isaque e a 

Israel (Gn 28.13). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8teOMVi2Q&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b8teOMVi2Q&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=36&t=0s
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• As experiências da peregrinação [v.16-25].  

 

Importante notar foi Deus que chamou a fome que liderou o poder de José 

e a presença de Israel, no Egito. José esteve aprisionado até... que chegou 

a sua palavra, isto é, ou a palavra de José à sua família (Gn 37.10), ou, mais 

provavelmente, a palavra de Deus dita a José em seus primeiros sonhos a 

respeito de seu propósito. Foi o conhecimento dessa afirmação de Deus que 

serviu de fator tão poderoso no período de teste e de espera de José. Enfim, 

o salmista destaca o fato que foi Deus quem fez aquelas coisas sucederem, 

ignorando as causas secundárias.  

 

• O livramento do Egito [v.26-38].  

 

O escritor coloca ênfase especial sobre as pragas como sintais do poder de 

Deus. Não somente isso, mas o poder supremo e o propósito do Senhor foi 

demonstrado não só nessas coisas, mas no fato de que Deus mudou o 

coração deles para que odiassem seu povo. Não foi algo iniciado pelo Senhor, 

mas ocorreu e foi permitido dentro da moldura maior de Seu desígnio para 

todos os homens por intermédio de Israel. O ódio dos egípcios foi a resposta 

natural da inveja e do ciúme em relação a um povo privilegiado. 

 

 A sequência das pragas, nos vers. 28-36, difere da do livro de Êxodo 

porque o salmista estava principalmente preocupado em demonstrar a 

operação eficaz da vontade de Deus. Se houve algum propósito na escolha 

e sequência que é dada aqui, provavelmente foi para mostrar o poder de 

Javé a operar em todo o terreno da existência humana. A imunidade dos 

israelitas, no meio de todas aquelas calamidades, é subentendida em sua 

habilidade de deixar o Egito sem sentir fadiga. Entre as suas tribos não houve 

um só enfermo: isto é, "ninguém tropeçou".  

 

• O cuidado de Deus pelo povo [v.39-45].  

 

Depois de recordar-se de como Deus guiou Israel no deserto, o salmista 

tira sua conclusão: Cada um dos maravilhosos atos de Deus foi realizado 

porque o Senhor se lembrou de cumprir Sua promessa, pela primeira vez 

feita a Abraão. O clímax é atingido no cumprimento da promessa através da 

qual Canaã, as terras das nações, com todos os frutos do trabalho prévio, 

deveria pertencer a Israel. Essas coisas Ele fizera exclusivamente a fim de 

que O servissem e observassem Sua lei (Dt 4.40). As bênçãos passadas 

constituem um compromisso intransferível sobre aqueles que têm 

compartilhado delas (2Co 7.1; Hb 4.6-11). 
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5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a) Pensar sobre as poderosas obras de Deus no passado é uma boa maneira 

de alimentar a fé e louvar. A história bíblica não é apenas uma lista de 

fatos e datas, mas um testemunho da fidelidade de Deus à sua aliança e 

de seu poder para cumprir as suas promessas. Saber que a sua Palavra 

não pode falhar é um grande conforto para os crentes na vida e na morte 

e lhes dá ampla razão para louvar ao Senhor. Como a história do povo de 

Deus nos encoraja a buscar ao Senhor, a sua força e a sua presença?  

 

b) Deus ainda cumpre a sua aliança com Abraão hoje, pois Jesus Cristo é o 

descendente bendito de Abraão (Mt 1:1; Gl 3:16). Aqueles que estão 

unidos a Cristo por uma fé vida também são herdeiros da promessa, a 

descendência espiritual de Abraão (Rm 4:16; Gl 3:29). Os poderosos atos 

de Deus ao julgar o Egito, tirar dali seu povo e preservá-lo no deserto 

prepararam o caminho para a vinda de Cristo em carne e prenunciaram o 

poder pelo qual o Rei Jesus salva seu povo por meio do evangelho e, por 

fim, em sua vinda gloriosa. Como a história do Antigo Testamento é um 

livro de consolo para os cristãos? 

  

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 de infinito amor, tu prometeste proteger teu povo em 

momentos de perigo e nos ouvir quando oramos. Que as tuas promessas 

superem qualquer dúvida ou medo, para que possamos viver com confiança 

e te louvar com alegria, não importando o que esse dia possa trazer. Nós 

oramos em nome de Jesus. Amém! 


