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1. Leitura: 118.1-4 

 

2. Cântico: Hino do cantor cristão 112 – Vencendo vem Jesus 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=guB116hjh9A&list=PLYuu79iQE4oXyH
BEt1Em9nVbCtpED098W&index=12 

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. Pai abençoe meus amigos, ministros, e dá aos pecadores 

misericórdia e arrependimento. 

3. Leia Salmo 107: 

 

O salmista nos ensina, em primeira instância, que as atividades humanas não 

são reguladas pela roda caprichosa e incerta do acaso e que devemos observar 

os juízos divinos nas diferentes vicissitudes que ocorrem no mundo, as quais 

os homens acreditam que ocorrem por acaso. 

 

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

 

O autor deste Salmo, inseriu este belo sentimento, no qual o louvor e as ações 

de graças a Deus eram frequentemente expressos pela igreja israelita. Logo 

em seguida ele passa a falar particularmente. 

 

Em primeiro lugar, exorta os que oferecem a Deus um tributo de gratidão; os 

quais, depois que foram libertados da escravidão e da prisão e depois de longa 

e dolorosa jornada, chegaram em segurança ao seu lugar de habitação. 

 

Em suas angústias, invocaram a Jehovah (V.6) 

 

Os que peregrinam em lugares ermos são alvos de fome e sede, em 

consequência de não encontrarem nenhum lugar que lhes sirva de abrigo; e 

quando toda esperança de livramento se desvanece, clamam a Deus. É bem 

verdade que Deus concede o livramento aos angustiados, mesmo quando não 

apresentam suas súplicas pedindo socorro. Portanto, o desígnio do profeta, 

nesta passagem não era tanto enaltecer a fé dos santos, que invocam a Deus 

de todo o seu coração, mas descrever as emoções comuns da humanidade. 

 

O profeta acrescenta muito apropriadamente que, pelas mãos de Deus, eles 

foram guiados pelo caminho direito, para que chegassem a uma cidade de 

habitação. E, consequentemente, ele exorta a renderem graças a Deus por 

essa manifestação de sua bondade. Com vistas a realçar a benignidade divina, 

ele conecta as obras maravilhosas de Deus com a sua misericórdia; como se 

https://www.youtube.com/watch?v=guB116hjh9A&list=PLYuu79iQE4oXyHBEt1Em9nVbCtpED098W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=guB116hjh9A&list=PLYuu79iQE4oXyHBEt1Em9nVbCtpED098W&index=12


I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H  

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmos 107 
22 de agosto de 2020 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 
 

quisesse dizer: nessa benevolência interferência, a graça de Deus também se 

manifesta, ou de forma imperceptível, ou sem ser reconhecida por todos. 

 

Os que habitam nas trevas (V.10). 

 

Aqui o espírito de deus faz menção de outras espécies de perigos em que deus 

manifestamente descobre seu poder e graça na proteção e livramento dos 

homens. Pois, seguramente, não é por mero acaso que uma pessoa cai nas 

mãos de inimigos ou de ladrões; tampouco é por acaso que ela é resgatada 

deles. Mas o que devemos constantemente ter em mente é isto: todas as 

aflições são varas nas mãos de deus, senão na graça dele. Se uma pessoa cai 

nas mãos de ladrões ou bandidos e não são imediatamente assassinada, mas, 

renunciando toda esperança de vida, espera a morte em qualquer momento, 

o livramento de tal pessoa é, com certeza, uma prova notável da graça de 

Deus. Por esse motivo, o profeta acusa de ingratidão a todos que, depois de 

serem maravilhosamente preservados, perdem logo de vista o livramento que 

lhes foi concedido. 

 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Devemos ficar atentos para os livramentos de Deus. È muito fácil 

dizermos que nada é por acaso e não aplicarmos isso de forma verdadeira. 

Em contra partida, mesmo quando somos conscientes da ação de Deus em 

nosso favor, não tomamos consciência da nossa gratidão a ele. Agimos com 

ingratidão a Deus, não que ele espere isso de nós, embora isso seja o nosso 

reconhecimento por tudo o que ele tem feito por nós. 

Oração: Deus todo-poderoso, enquanto eu cruzo o limiar deste dia, eu confio 

a mim mesmo, alma, corpo, afazeres, amigos, ao Teu cuidado. Vigia-me, 

guarda-me, orienta-me, dirija-me, santifica-me, abençoa-me. Inclina o meu 

coração para os Teus caminhos. Molda-me totalmente à imagem de Jesus, 

como um oleiro faz com o barro. 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.  

 


