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1. Leitura: Salmo 92.1-4  

 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-xmlBuY) 

 

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 78] O salmo foi escrito para convocar a 

“missão” do povo de Deus naquele tempo, proclamar Seus 

mandamentos e Sua lei a tudo e todos, mostrando como o Senhor agiu 

durante toda a história de Seu povo, até aquele momento. Poderíamos 

aprender muito com esse salmo, mas existe uma questão no mesmo 

que nos chama muito a atenção, algo que se apresenta do início ao 

fim; que é o testemunho histórico a respeito dos grandes fatos 

realizados por Deus, seus feitos louváveis para com Seu povo. Com 

isso podemos tirar uma grande lição: 

 

Um pacto além da história, as maravilhas de Deus e a 

incredulidade do povo 

 

O salmo foi escrito para que a fé fosse transmitida de geração em 

geração, onde avôs, pais, filhos, netos e assim suscetivelmente, 

devem viver de baixo da mesma fé em Deus, por meio da fidelidade 

pactual. Este salmo mostra uma ordem dada por Deus a atual geração 

para transmitir as próximas gerações os louváveis feitos do Senhor e 

as maravilhas que Ele fez (v1-v4). 

Por toda a história do povo de Deus, podemos enxergar suas ações 

maravilhosas, não para mostrar somente o quanto Deus é bom, mas 

que Ele é nossa esperança (v7). As ações de Deus por toda a história é 

contato para ensinar as futuras gerações a terem a mesma fé que seus 

pais tiveram em crer no pacto de Deus feito com eles. 

O salmista chama as futuras gerações a não serem como os filhos 

de Efraim, que se esqueceram de Deus e do Seu pacto para com eles 

(v8-v11). Logo se dá o início da história de Israel, desde a sua 

escravidão no povo do Egito. 

Deus dividiu o “mar” ao meio para que o Seu povo pudesse passar 

(v13), os guiou por todo o deserto, sendo de manhã como uma nuvem 

e a noite como uma coluna de fogo (v14), quando o povo sentiu sede, 

fez com que de pedras jorrassem rios de águas limpas (v15 – v16), 

apesar de todas essas maravilhas, o povo murmurou e reclamou de 

https://www.youtube.com/watch?v=3P-K-xmlBuY
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Deus (v17 – v19). Apesar das maravilhas que Deus fez, o povo não 

acredito, não confiou e, sobre eles, a ira de Deus foi derramada (v20-

32). Um povo, que apesar de tais atos maravilhosos de Deus, ainda 

duvidou. 

Um pacto além da história de um povo, começando em Adão, do 

qual se ele guardasse a lei justa de Deus, lhe seria para a vida, ou 

para a morte, se a desobedecesse (Gn 2.9,17; Ap 22.2). Um pacto que 

foi dado a Abraão, Isaque e Jacó, um pacto que foi levado a Moisés e 

passada ao povo de Deus (Êx 19), toda a história sendo vista através 

do pacto de obras dado por Deus aos homens, e por toda a história 

vemos tal pacto sendo revelado por Deus ao homem, a medida que o 

homem, de forma “rápida”, descumpria esse pacto. 

Apesar de tudo, Deus ao aplicar Sua ira sobre o povo, devido sua 

desobediência, em tempos de crise, de derrotas, de tristezas, o povo 

se voltava a Deus, lembrando que Ele era sua rocha, sua salvação 

(v33 – v35). Mesmo com toda essa dor causada pela quebra do pacto 

de obras por parte do Seu povo, eles mantinham um coração impuro, 

fora dos caminhos de Deus, infiéis (v37). Mas Deus agia com amor e 

misericórdia, perdoando a iniquidade do Seu povo, não os destruindo 

por completo, pois Deus manteve seu pacto que ele havia feito desde 

Adão até os dias que o salmo foi escrito[v38] (sabendo que o mesmo 

pacto permaneceu até a primeira vinda de Cristo, pois através do 

cumprimento do perfeito do pacto de obras, nós recebemos a graça de 

participar do pacto da graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor). 

Mais uma vez o salmista traz a lembrança as futuras gerações dos 

atos maravilhosos de Deus, tudo o que Ele fez desde o Egito (v43 – 

v51), apesar de ferir cada egípcio, o Senhor manteve intacto o Seu 

povo, os fazendo sair daquela terra com mais coisas do que na época 

que entrou, além de protegê-los até sua chegada a terra prometida 

(v52 – v54). Na terra prometida, Deus expulso todo o povo gentil e os 

dividiu por uma herança por linha (por tribo, menos a tribo de Levi, 

que eram os sacerdotes de Deus) [v55]. Apesar de Suas maravilhas, 

novamente o povo pecou contra o Senhor, novamente desobedeceu a 

seu pacto, assim sofrendo o peso da Sua ira (v56 – v64). 

Mas, Deus novamente livrou Seu povo, cuidou e os salvou (v65 – 

v72). Por toda a história vemos um Deus que se é fiel ao pacto que fez 

com o Seu povo, derramando sua ira, quando desobedeciam, mas 

trazendo Sua misericórdia, por amor ao Seu povo, quanto mais vemos 

um povo que, em meio a “dor”, lembravam de Deus, mas logo a 

serem salvos esqueciam do Senhor e ignoravam Sua lei. 
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É um pacto que está além da história, pois é um pacto dado por 

Deus aos seus filhos, um pacto que Deus cumpriu do início ao fim, pois 

Ele é fiel a si mesmo. 

 

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

a) A lição que podemos ver é que, através das maravilhas de Deus em 

nossas vidas, isso deve nos levar a testemunhar do Senhor as nossas 

futuras gerações. É Deus, seu poder e sua ação por toda a história que 

comprovam ainda mais o quanto Ele é maravilhoso. Conte aos seus 

filhos, netos, bisnetos etc., o quanto Deus é bom e suas misericórdias 

duram para todo o sempre 

b) A história contada pelo salmista é a história da redenção, os atos 

redentores de Deus, sua salvação, uma história que precisa ser 

contada a todos. Ela está aqui, não para ser ignorada, mas para trazer 

à tona esse ato redentivo de Deus e que, todos os crentes, possam 

crer n’Ele, de forma genuína. Por isso, essa história deve ser contada a 

todas as nossas gerações para que eles conheçam o Deus que nos deu 

a redenção. 

 

6. Intercessão: Interceda por todos os líderes do Ministério Batista 

Shekinah. 

 

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! 


