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1. Leitura: Salmo 105.1-6 

 

2. Cântico: Hino cc 580 – Vem, visita a tua igreja 

 

3. Oração: Pai, lhe entregamos nossas vidas para lhe servir em sua 

grandiosa obra, e que nossa conduta possa ser como aroma suave que 

lhe agrade. Desejamos ser verdadeiros imitadores do seu filho, Jesus 

Cristo, que nos salvou de tamanha perdição eterna. Perdoe nossos 

pecados, que não são poucos, faz de nós discípulos dignos de ti, que 

honram e dão glória em teu nome. Amém! 

 

4. Leia Salmo 76: 

 

Aqui estão celebradas a graça e a verdade de Deus por ter este defendido, 

segundo sua promessa de que seria o protetor da cidade de Jerusalém, 

com seu prodigioso poder contra os inimigos, o qual foi renovado em seu 

valor como guerreiro e bem equipado com todos os requisitos para a 

guerra.  

É bem provável que este Salmo tenha sido composto depois da morte de 

Davi; e, consequentemente, há quem pensa sobre o que está escrito 

neste salmo se refere ao livramento dos judeus do poder amonita que se 

deu no reinado do rei Josafá. No entanto João Calvino argumenta que 

poderia ter referência com o reino Assírio no período do rei Senaqueribe 

(2 reis 19) quando invadiram a Judeia. 

  

5. Deus é conhecido em Judá (v.1-6).  

No início somos ensinados que não foi por meios humanos que os inimigos 

de Israel se viram compelidos a bater em retirada sem pegar nada, mas 

foi pelo auxílio de Jehovah que será para sempre lembrado. Donde 

precediam o conhecimento de Deus e a grandeza do seu nome? Os 

quais são aqui descritos, senão do fato de ele haver estendido sob sua 

defesa e proteção? Portanto, assevera-se que a glória de Deus foi 

claramente exibida quando os inimigos de Israel foram frustrados.  

E seu tabernáculo estava em Salém.  

Aqui verificamos a razão por que Deus, pondo em fuga os assírios, 

dignou-se a libertar a cidade de Jerusalém e a tomá-la sob sua proteção. 

A razão é porque ele havia escolhido para si um lugar para nele habitar, 

onde seu nome pudesse ser invocado. Em suma, equivale dizer: 
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a) Que os homens não tinham razão de arrogar para si participação 

alguma no livramento da cidade, havendo Deus extraordinariamente 

mostrado que toda a glória lhe pertence, manifestando do céu seu 

poder ante aos olhos de todos os homens. 

 

b) Que ele se viu induzido a opor-se a seus inimigos não por outra razão, 

senão que foi movido por sua soberana escolha da nação judaica. 

Havendo Deus por meio do seu próprio exemplo, testificando que seu 

poder é invencível na preservação de sua igreja, chama e encoraja a 

todos os fiéis a repousarem confiadamente sob sua sombra. 

 

Ali ele quebrou as flechas do arco.  

 

Temos aqui expresso a maneira particular na qual Deus foi conhecido em 

Judá. Ele foi conhecido pelas provas prodigiosas de seu poder, o qual ele 

exibiu na preservação da cidade. Sob essas figuras, descreve-se a 

destruição dos inimigos do povo eleito. Não poderiam de outra forma ter 

sido destruídos senão sendo despojados de suas armaduras e armas 

bélicas. Portanto, diz-se que as flechas, as espadas e os escudos foram 

quebrados; aliás, todos os implementos de guerra; significando que esses 

ímpios inimigos da igreja se viram privados do poder de fazer dano.  

 

Os de coração ousado foram despojados. 

 

O poder de Deus na destruição de seus inimigos é aqui exaltado pelo uso 

de uma outra forma de expressão. O verbo. Eshtolelu, o qual traduzimos 

por (foram despojados) equivale a dizer que se viram incapazes de lutar 

como se suas mãos perdessem o vigor, ficando completamente aniquilada. 

Significando dizer que, os inimigos do povo eleito se viram privados 

daquela coragem heroica da qual se blasonavam e a qual lhes inspirava 

tanta audácia e que, consequentemente nem a mente, nem o coração, 

nem as mãos, tampouco suas faculdades mentais ou corporais, puderam 

exercer sua função. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Deus é infinitamente poderoso para defender seu povo; seus filhos; 

sua nação. Nada pode nos conduzir para um pensamento, onde  Deus 
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vira as costas para cada um de nós, Muito pelo contrário, ele é Senhor e 

soberano tanto em nossas vidas quanto aos que nos perseguem. 

b) Em tudo devemos enxergar o agir Deus, sabemos que é difícil em 

meio à dor e angústia, mas Ele está ali presente. Dar graças em tudo e 

reconhecer também que nunca somos abandonados ou esquecidos pelo 

Senhor e criador das nossas vidas e do universo. 

 

7. Oração: Senhor, lhe agradecemos por tudo, sabemos que o Senhor 

tens cuidado de nós. Abençoa o retorno das atividades de nossas igrejas, 

cuida de todos os irmãos, e livra-nos do todo o mal, amém! 


