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1. Leitura: Salmo 117.1-2 

 

2. Cântico: Hino do cantor cristão 398 – Sou feliz 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=8B4axP0nd0A&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_l

QdhZcDU&index=128&t=0s 

 

3. Oração: Senhor, dá-nos sabedoria e direcionamento em nossas vidas. Que 

nossos caminhos possam ser os teus caminhos e que nunca nos desviemos 

dele. Pai, perdoa nossos pecados e livra-nos da tua justa ira. 

 

4. Leia Salmo 106: 

 
Esse Salmo difere do anterior, visto que ali o salmista mostrou que Deus foi 

mais que um pai liberal para com o seu povo eleito, a fim de granjear para si, 

em eras vindouras, uma raça de adoradores puros, embora aqui ele reconheça 

que benefícios tão extraordinários tinham se convertido em mal resultado. 

Porque os Judeus, de tempo em tempo, lançavam de si o jugo divino, com toda 

vileza abusando de sua bondade, maculando-se com infindas contaminações e 

também perfidamente se apartando de sua palavra. 

 

5. Louvai a Jehovah. (v.1-5).  

 

Esta exortação supre a falta de titulo; não que o Salma nada mais contenha 

senão ação de graças e louvor a Deus, mas para que o povo, com base na 

experiência de favores antigos, pudesse obter a certeza de reconciliação; e 

assim nutre a esperança de que Deus, embora ofendido no presente, logo seja 

pacificado em relação a Eles. Ao celebrar os louvores de Deus, portanto, ele 

lhes ordena a lembra-se de tais coisas como se tivessem a tendência de mitigar 

sua tristeza à vista dos males atuais, e animar seus espíritos e impedi-los de 

mergulhar em desespero. 

 

Bem aventurado os que guardam o juízo. 

 

O profeta havendo declarado a magnitude do poder de Deus ao ponto de a 

língua não poder expressar todos os louvores, agora diz que os louvores 

meramente dos lábios não são aceitáveis a Deus, mas que é indispensável a 

participação do coração; mais ainda, que todo nosso ser deva estar em 

uníssono com esse exercício.   

 

Lembra-te de mim. 

 

Com tais palavras o profeta declara ser seu primordial desejo que Deus lhe 

estenda aquele amor que nutre por sua igreja, para que assim ele venha a ser 
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participante de todas as bênçãos que, desde o início, ele outorga a seus eleitos, 

e que dia a dia ele continue de posse delas. Tampouco deseja isso 

exclusivamente para si mesmo, porém em nome da igreja universal oferece 

uma oração em prol igualmente de todos, para que, mediante seu exemplo, 

venha a estimular os fiéis a apresentarem petições afins.  

 

Concedendo a mesma bondade imerecida que te apraz conferir teu povo, para 

eu jamais seja eliminado da tua igreja, mas que seja sempre incluído no rol 

dos teus filhos. 

 

Temos pecado como nossos pais. 

 

À luz destas palavras fica bem claro que, embora o profeta pudesse ter falado 

na pessoa de um só homem, não obstante ele dita forma de oração destinada 

a um uso comum de toda a igreja, visto que ele agora se identifica com toda a 

corporação. E daqui até o final do Salmo, ele respiga das histórias antigas 

dizendo que seus pais sempre cultivaram um espírito maligno e perverso, uma 

prática corrupta, rebelde, ingrata e pérfida em relação a Deus; e confessa que 

seus antecedentes não eram melhores; e tendo feito esta confissão, eles foram 

e pediram a remissão de seus pecados até que antes nos confessemos culpados 

de pecado, e como nossa dureza de coração afasta de nós a graça de Deus, o 

profeta, portanto com grande propriedade, humildemente reconhece a culpa 

do povo neste seu severo e doloroso castigo, e que Deus, com justiça, poderia 

infligir-lhes um castigo ainda mais duro. 

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) A única forma em que podemos esperar que Deus incline seus ouvidos 

favoráveis à voz de nossas súplicas é, no espírito de mansidão, submetendo-

nos a suas correções e pacientemente suportando a cruz que lhe aprouve por 

em nossos ombros. 

Oração: Em oração todas as minhas preocupações mundanas, medos, 

angústias desaparecem, e são de tão pouca importância como um sopro de 

vento. Minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados com o 
que Tu estás fazendo pela Tua Igreja, e eu anseio que Tu obtenhas um 

grandioso nome da parte dos pecadores que voltam a Sião. Em oração eu sou 

erguido acima das carrancas e lisonjas da vida, e saboreio as alegrias celestes; 

entrando no mundo eterno eu posso entregar-me a Ti com todo o meu coração, 

para ser Teu para sempre. 


