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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2 (CantoVerbo) 

(IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0) 

 

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 108] Neste salmo estão combinados um 

hino e um lamento, ambos encontrados em outros salmos. Os 

versículos 1.5 também aparecem no Sl. 57:7-11, enquanto os 

versículos 6-13 se encontram no Sl. 60:5-12 com apenas algumas 

variações menos importantes. Considerando que o nome Jeová foi 

usado no versículo 3 e não o Adonay do Salmo 57, o presente salmista 

sem dúvida extraiu o seu material das duas obras anteriores. Talvez a 

combinação fosse feita para atender às necessidades de uma nova 

situação histórica. Com isso podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v5) O salmista começa o salmo louvando ao Senhor, 

confessando que ele mesmo já está pronto para iniciar o louvor a 

Deus. Ele, antes do amanhecer, já está pronto para louvar a Deus. Os 

seus pensamentos, desejos e vontade estão firmamente focados no 

Senhor (Salmo 57.7; 78.7-8,37; 112.7). O salmista não só cantará 

sobre Deus e seus feitos em sua própria nação, mas está disposto a 

usar tal louvor para glorificar a Deus em todo e qualquer lugar, logo o 

salmista, no verso 4, relembra a fidelidade de Deus com seu Pacto, 

isso traz esperança. Assim o salmista louva a Deus por quem Ele é, 

por tudo que Ele fez, por Deus mostrar sua misericórdia sobre ele, 

também sobre o seu povo. 

 

(v6-v13) Como falamos, no início, percebemos que essas palavras 

são repetidas no Salmo 60.5-12. O salmista fala sobre Siquém e o vale 

de Sucote, ambos territórios na época do reinado de Davi, 

confirmando que toda a criação está sujeita a autoridade de Deus, 

comprovando seu argumento no verso posterior (v8). Ele, o salmista, 

logo traz uma imagem de humilhação, de alguém reduzido a serviços 

humildes, que é a bacia de lavar os pés, logo ele comenta “atirarei 

minha sandália”, que é uma imagem que significa tomar posse, 

reivindicar senhorio. O salmista diz “jubilarei”, ou seja, jubilar é um 

grito de vitória, o qual o salmista fará sobre seus inimigos, por causa 

de Deus, pois todas essas nações eram inimigas tradicionais de Israel 

https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0
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e faziam fronteira com o reino de Davi. Elas também estavam sob a 

autoridade de Deus (Salmo 41.11). E, por fim, o salmista confirma que 

todas as vitórias, todas as conquistas sobre os adversários, só serão 

possíveis se forem em Deus, não em outro lugar. 

 

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

a) Ter um coração firme é importante, pois o homem instável é 

“inconstante em todos os seus caminhos” (Tg 1.8). Ter o coração 

focado no Senhor e ser sensível a toda a sua fidelidade são os meios 

pelos quais alcançamos uma mente firme. Siga o modelo de Davi, 

sendo rápido em louvar a Deus por sua bondade e ore para que seu 

auxílio seja renovado diariamente. O que torna difícil concentrar o 

coração em Deus? Como você pode vencer essas dificuldades? 

b) A salvação dos amados de Deus faz com que ele seja louvado entre 

as nações e sua soberania sobre todos os povos seja demonstrada. 

Isso aconteceu supremamente quando Deus venceu Satanás pela 

morte e ressurreição de Jesus, exaltou Cristo às maiores alturas e 

iniciou a evangelização do mundo. O sucesso dessa missão depende da 

vitória já alcançada pelo Filho de Deus e do presente auxílio do Espírito 

Santo. “Em Deus faremos proezas” (v. 13). Como o Espírito Santo 

pode agir em sua vida para que Deus seja glorificado e louvado? 

 

6. Intercessão: Interceda pelos pastores da Igreja Batista Shekinah e 

suas respectivas famílias. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos 

e luz para os nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos 

compreender e nos mostre por onde devemos caminhar; mediante 

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


