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1. Leitura: Salmo 119.7 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2 

(IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=gk7XWCMwO94&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3

lOq0P_lQdhZcDU&index=116) 

 

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

pecados perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre 

nossas vidas. 

 

Instrução: [Leia Salmo 110] Explique que o Salmo tem este 

padrão:  
 

a) Uma Promessa Divina: “Assenta-te à minha direita” (v. 1)  

                                          Explicação: Um cetro de Sião (v. 2a)  

                                          Governo sobre os inimigos (v. 2b)  

                                          Um povo disposto (v. 3)  

b) Um Juramento Divino: “Tu és sacerdote para sempre” (v. 4) 

                                         Explicação: o auxílio imediato de Deus (v. 5a) 

                                         Vitória sobre as nações (vv. 5b,6) 

                                 Confiança no Senhor (v. 7) 

 

(v1-v3) A palavra profética aponta para a exaltação do Messias de Deus 

à sua direita (a posição de honra junto ao rei, ver Sl 45.9; 1Rs 2.19). Ele 

está para assentar-se ali até que seus inimigos lhe estejam em sujeição. 

Como Pedro realça em seu sermão do Pentecoste, isto se refere a Jesus, 

que é “exaltado à mão direita de Deus” (At 2.33). Os versículos 2 e 3 

contêm três comentários explicativos. Primeiro, seu governo se destina a 

estender-se para além de Sião, que era não só a cidade de Davi, mas 

também a habitação do Senhor (Sl 132.13). Segundo, ainda que seus 

inimigos tomem posição contra ele, todavia exercerá seu governo régio 

sobre eles. Terceiro, seu povo, o povo pactual, se mostrará disposta a 

servi-lo, e especialmente os jovens pactuais o seguirão. 

 

(v4-v7) No versículo 4 há uma garantia divina. O Senhor se obriga em 

termos absolutos quando fala ao sacerdote/rei. Ele declara que o rei é 

também um sacerdote eterno (ver também Zc 6.13: “ele será vestido de 

majestade e se assentará e governará em seu trono. E será sacerdote 

sobre seu trono”). Isso jamais poderia ser dito de qualquer sacerdote ou 

rei humano. Isso recebe ênfase acrescida pela referência de que ele será 

da ordem de Melquisedeque, o qual foi rei de Salém e sacerdote do Deus 

Altíssimo (Gn 14.18–20). Justamente como Melquisedeque, que viveu 

muito antes de Levi e de Arão, foi sacerdote/rei, tendo seu sacerdócio 
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diretamente de Deus, de modo que Jesus recebeu um sacerdócio 

permanente por meio deste juramento feito por Deus (ver Hb 7.1–28).  

Justamente como se apresentaram três pontos explicativos da realeza do 
Messias (vs. 2,3), também agora seguem três pontos explicativos sobre 

seu sacerdócio (vs. 5–7). Primeiro, lhe é assegurado que Deus o ajudará 

prontamente (v. 5a). Segundo, ele será vitorioso sobre seus inimigos no 

dia em que a ira de Deus se abater contra as nações rebeldes (vs. 5b, 6; 

cf. Sl 2.5). Terceiro, ele terá uma confiança tal, de que a vitória é 

infalível, que se deterá para refrescar-se no ribeiro antes de atravessá-lo 

para a vitória final (v. 7). O escritor aos Hebreus esboça as implicações 

práticas deste ensino concernente ao sacerdócio de Jesus, dizendo que ele 

é capaz de dar salvação eterna a todos quantos lhe obedecem (Hb 5.9) e 

salvar completamente a quantos virem a Deus através dele (Hb 7.25). 

 

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

 

a) Nosso Salvador reina. Jesus é o Senhor de todos. Ele maneja o 

cetro de sua Palavra pelo mundo e somos feitos seus súditos ou 

então continuamos sendo seus inimigos. Aqueles que afirmam ser 

de Cristo devem ser distinguidos por verdadeira santidade. O poder 

do Espírito de Cristo faz seu verdadeiro povo se dispor a se 

oferecer voluntariamente a ele como sacrifício vivo. Aqueles que 

persistem em rebelião contra ele serão esmagados quando ele 

voltar para destruir o reino de Satanás. Você está em submissão ao 

Rei Jesus? Você obedece a ele de coração? 

 

b) Devemos nos submeter não apenas à soberania de Cristo, mas 

também ao seu sacerdócio. Fazemos isso confiando no sacrifício que 

ele ofereceu e confiando em sua intercessão, que ele conduz em sua 

sessão à destra de Deus. Todos nós pecamos contra esse grande Rei, 

por isso, precisamos de seu perdão e graça sacerdotais. Você está 

confiando somente em Cristo para salvá-lo da culpa e da punição por 

seus pecados contra Deus? 

 

5. Intercessão: Peçam que Deus fortaleça a fé de vocês para que 

confiem somente em Cristo, no sacrifício que ele ofereceu e em sua 

intercessão. Orem também para que vocês sejam súditos fiéis e 

tenham verdadeira santidade. 

 

6. 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! 


