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1. Leitura: Salmo 106.1-5 

 

2. Cântico: Hino cc 306 – O caminho da cruz  

https://www.youtube.com/watch?v=dAW8IsEk7Gc 

3. Oração: Pai bondoso e misericordioso, perdoa nossos pecados, restaura 

nossa saúde e livra-nos de todo o mal, proteja-nos ao entrar e ao sair de 

nossas casas Amém! 

 

4. Leia Salmo 77: 

 

Neste Salmo o Espírito Santo, pelo o uso de boca, “ditou” uma forma 

comum de oração para a igreja em suas aflições, para que, ainda sob as 

mais cruéis perseguições, os fiéis não deixassem de enviar ao céu suas 

orações. O que aqui se expressa não é o lamento isolado de algum 

indivíduo em particular, mas os lamentos e gemidos do povo eleito. Os 

fiéis celebram o livramento que uma vez fora efetuado em seu favor, e 

qual era um vivo testemunho da perene graça de Deus, para que se 

alegrassem e se fortalecessem no exercício da oração com solicitude mais 

profunda. 

 

5. Minha voz chegou a Deus, e eu clamei. (v.1-6).  

 

Isso não constitui mera queixa, como alguns intérpretes o explicam, 

denotando a surpresa que o povo de Deus sentiu ao descobrir que aquele 

que até então costumava atender seus pedidos, fechava-lhes seus ouvidos 

e era invocado em vão. Parece mais provável que o profeta, ou fala da 

atual emoção de sua mente ou está a recordar como havia experimentado 

que Deus se inclinaria e se prontificava a ouvir-lhe as orações. Não pode 

haver dúvida de que ele está a descrever a grandeza da dor com que era 

afligido; e, denota um ato contínuo. 

Busquei ao Senhor no dia da minha angústia 

Neste versículo ele expressa mais distintamente a grave e dura opressão 

a que a Igreja se sujeitara naquele tempo. Há, contudo, certa dose de 

ambiguidade nas palavras. O termo hebraico “yad” o qual traduz por mão, 

é às vezes tomado metaforicamente por uma ferida ou mágoa; e, 

portanto, muitos intérpretes trazem à tona este sentido: Minha ferida [ou 

mágoa] percorreu a noite, e não cessou; equivale dizer: Minha ferida não 

foi suficientemente purificada das ulceras, ao ponto de sua secreção 

não cessar de sair pus  (parece forte e indelicado. No entanto, este é o 

entendimento aplicado com as palavras originais) O salmista escreve desta 

https://www.youtube.com/watch?v=dAW8IsEk7Gc
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forma para expressar o entendimento e a compreensão do tamanho que 

era sua dor no dia da sua angústia. 

 

     Lembrar-me-ei de Deus e me sentirei perturbado.  

 

O Salmista aqui emprega uma variedade de expressões para expressar a 
veemência de sua dor e, ao mesmo tempo, a profundidade de sua aflição. 

Ele se queixa de que o que se constituía no único antídoto para aliviar sua 

angústia tornara-se uma fonte de inquietude. Aliás, pode parecer estranho 

que a mente dos verdadeiros crentes seja perturbada com a lembrança de 

Deus. A intenção do escritor inspirado, porém, é simplesmente esta: 

embora apresentasse a Deus a angústia de sua mente, ela não era 

removida.  

  

    Tens conservado insones meus olhos. 

 

O salmista afirma que passava todas as noites em vigília, porquanto Deus 

não lhe concedia alívio. As noites, nos tempos antigos, geralmente eram 

divididas várias vigílias; e; consequentemente, ele descreve com profunda 

tristeza que o impedia de dormir. No entanto, não surpreende que aqui o 

profeta confessando francamente seu esgotamento. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) O povo de Deus, em suas aflições, deve, pôr diante de seus olhos, e 

evocar sua memória, não só as bênçãos divinas que têm 

individualmente experimentado, mas também todas as bênçãos que 

Deus, em cada época, tem outorgado a sua igreja. 

b) A dor dos nossos dias, mesmo que aparentem uma eternidade, e que 

tamanha angústia tome conta do nosso corpo, ao ponto de sentir 

nossos ossos quebrarem. Nossos olhos e entendimento, devem sempre 

estar focado em oração a Deus quem é que nos sustenta e dispersa sua 

graça e misericórdia para seu povo eleito.  

 

7. Oração: Senhor, tu que habitas no mais alto monte, és o criador de 

todas as coisas, detém o controle de todos os tronos na terra e mesmo 

tendo tamanho poder, nunca abandonou seu povo, entregou seu filho 

como sacrifício em perdão dos nossos pecados. Falta-nos Senhor palavras 

para lhe agradecer por tamanho livramento e perdão. Lhe pedimos ó pai, 

conduza-nos em seus retos caminhos e que teu Santo Espírito nos 

convença de todo o mal. Amém!    


