
I G R E J A  B A T I S T A   S H E K I N A H 
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 79 

14 de julho de 2020 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

1 

1. Leitura: Salmo 19.1-2  

 

2. Cântico: Entre nós – Projeto Sola 

(Link: IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=nHI4F5wiuc0) 

 

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 79] O salmo expressa aquilo que aconteceu na vida daquele 

salmista. Esse salmo é uma oração, colocado nas mãos de Deus, buscando ser sincero 

diante de Deus e mostrar todas as suas necessidades; uma oração de dependência, 

abrindo o seu coração ao Senhor. Um clamor feito a Deus mediante a dor e o 

sofrimento. Com isso, podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v4) O salmista inicia fazendo uma descrição da profanação ao templo do Senhor, 

apontando para uma séria destruição, tal como da conquista babilônica (quando Israel 

foi invadida e levada em cativeiro, vendo tudo o que mais prezavam serem destruídos). 

Os gentios profanaram o templo, além disso, eles dizimaram o povo, os deixando para 

as aves do céu para comerem e impedindo quem os sepultasse. Por causa dessa dor, de 

toda essa desgraça, o povo tornou-se motivo de zombaria e chacota. Mas nada disso 

aconteceu por acaso, teve um motivo e uma razão. Lembremos do devocional de ontem 

no salmo 78, onde Deus fez um pacto com Seu povo, logo o seu povo, por diversas vezes 

murmurou, reclamou e não obedeceu às Suas Palavras, logo sofrendo a ira de Deus. O 

povo estava sofrendo pela desobediência de seus antepassados. 

 

(v5-v8) Ao contar a Deus, tudo aquilo que aconteceu e o sofrimento que o povo 

estava vivendo, logo ele clama ao Senhor pedindo por socorro. Sua pergunta “Até 

quando, Senhor?” não deve ser entendida como uma indignação ou raiva por parte do 

salmista contra Deus, pelo fato de tudo que eles estão passando, na verdade, existe 

uma pressa do salmista para que o socorro do Senhor chegue a ele, a todo o povo (v5; 

v8b). Ele clama que toda a ira de Deus seja derramada, não mais neles, mas sim nos 

ímpios, que são aqueles que ignoram Deus e Seus mandamentos (v6-v7) e pede pela 

misericórdia de Deus, pois o salmista sabe que pela desobediência de seus pais, eles, 

que nasceram nesse tempo de dor, estão sofrendo. 

 

(v9-v12) Ao pedir a misericórdia de Deus, logo ele pede por ajuda, pois Deus é sua 

salvação, além de que isso traria glória somente a Deus, imagine o povo sendo motivo 

de risos, pelo que estão passando, zombaria contra o povo e o próprio Deus (v12), 

sendo livres dessa situação, todos esses, provavelmente, ao verem o povo sendo liberto, 

ou ficariam calados ou louvariam o nome de Deus. Pelo fato de Israel ser o povo de 

Deus, Todo-Poderoso, por passarem por tamanha humilhação, levou os demais povos 
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vizinhos a zombarem de Deus (v12). O que o salmista pede, mediante isso, nada mais é 

do que a justiça de Deus sendo aplicada sobre seus zombadores. 

 

(v13) Com a salvação que vem do Senhor, com o resgate e misericórdia de Deus, com 

a ação soberana do Senhor, levará o Seu povo a louvá-lo, a fazer com que, de geração 

em geração, a salvação do Senhor fosse contada. Pois isso que gera no coração daqueles 

que amam e vivem para Deus, daqueles que foram resgatados por Ele, daqueles que o 

favor do Senhor os alcançou, são levados a adorar ao Senhor continuamente, a louvá-lo 

e a pregar Suas maravilhas de geração em geração. 

 

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

a) Passamos por sofrimentos, passamos por dores, passamos por tristezas. Mas o que o 

salmo nos ensina é que devemos contar a Deus e sermos sinceros, mediante aquilo que 

passamos, mediante aquilo que sentimos. Não precisamos esconder nada, mas sim, 

novamente repetimos, ser sincero. A sinceridade para com Deus gera um coração 

humilde. É colocar diante de Deus tudo! Quando as coisas estão difíceis, a quem 

recorremos e dependemos?  

b) A salvação que vem do Senhor deve gerar, em nós, um coração disposto a adorá-lo, a 

louvá-lo. Tudo o que Deus faz, tudo o que ele proporciona, tudo o que Ele é, deve nos 

conduzir em uma plena gratidão a Deus! A medida que conhecemos e aprendemos mais 

de Deus, isso deve nos levar a sermos mais gratos. 

 

6. Intercessão: Interceda por todos os irmãos do grupo de risco, desde os membros da 

igreja, até os de cada país, para que Deus continue a proteger a cada um deles do 

COVID-19. 

 

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! 


