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1. Leitura: Salmo 103.22  

 

2. Cântico: Antífona – CC001 

(Link: IBSPLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=7&t=0s) 

 

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 80] EXPLIQUE QUE: A nação de Israel, o povo escolhido por 

Deus no Antigo Testamento, estava em apuros e precisava da libertação que só Deus 

pôde oferecer. 

 

(v1-v3) O título usado aqui para Deus – “Pastor de Israel” (v. 1) – retrocede a Gênesis 

48.15, onde Jacó diz: “O Deus diante de quem meus pais Abraão e Isaque andaram, o 

Deus que foi o pastor de toda minha vida até este dia.” – Deus tem sido o supremo 

pastor, de sua família, todos os dias?  

O salmista clama ao Deus que está assentado em seu trono celestial. Ele pede que 

dali Deus venha e execute juízo e conduza seu povo como fazia outrora, restaurando-o à 

sua primeira posição (v. 2). 

A face de Deus é retratada como estando oculta deles, e agora se requer o 

cumprimento da bênção. Se isso acontece, então serão libertados segundo seu pedido 

(v. 3). 

 

(v4-v7) O salmista reconhece que as aflições que o povo está suportando foram 

causadas pela ira de Deus (vs. 4,5). Será que temos percebido o agir de Deus em nosso 

tempo? Entendemos esse atual cenário como a manifestação da ira de Deus? Como que 

essa realidade lhe incentivar a crer no Deus que tem o controle e que é Soberano sobre 

todas as coisas?  

Deus estava usando as nações adjacentes para trazer julgamento sobre seu 

próprio povo (vs. 6,7). Deus age na terra e move a quem quer para o cumprimento dos 

seus propósitos santos e benefício do seu povo.  

Talvez a zombaria fosse na forma de uma pergunta: “Onde está o seu Deus?” (cf. 

o tema semelhante no Sl 42.3,10). Diante desse cenário, o povo ora repetindo o que já 

lemos no v. 3. A única maneira de mudar sua condição era que Deus fizesse 

resplandecer seu favor sobre eles. Temos orado para que o Deus Soberano estenda seu 

favor sobre o nosso atual cenário?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=7&t=0s
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(v8-v15) O êxodo do Egito e a conquista de Canaã são descritos poeticamente em 

termos de uma videira sendo transplantada (vs. 8–11, cf. Gn 49.22; Is 5.1–7; Jr 2.21; Os 

14.7, para o uso da imagem da vinha). Os versículos 8 e 9 enfatizam que os eventos 

constituíam atos soberanos de Deus (“tu trouxeste … tu expulsaste … tu limpaste o 

solo”). Continuando com a analogia da videira, o salmista fala do modo como as defesas 

de Israel foram quebradas a ponto de a terra ter sido devastada pelos invasores (vs. 

12,13). O fruto da videira está sendo levado por outros que não têm direito sobre ele. O 

apelo é pela visitação de Deus para remediar a situação (vs. 14,15).  

 

 

(v16-v19) O salmo termina com uma súplica adicional por restauração, juntamente 

com a certeza de compromisso renovado da parte do Senhor. O pedido é por juízo sobre 

os que têm devastado a vinha, e ao mesmo tempo provê auxílio para o povo aflito (vs. 

16,17). Dá-se em favor do povo como um todo a garantia de que ele jamais se apartará 

de Deus novamente (v. 18). Pela terceira vez, o estribilho entra em cena (v. 19), desta 

vez para concluir o salmo. O uso amplificado dos nomes divinos no estribilho parece ser 

deliberado, quando o salmo chega a seu clímax: “Deus” (v. 3); “Deus Todo-Poderoso” (v. 

4); “SENHOR Deus Todo-Poderoso” (v. 19). As características de Deus como expressas 

em seus nomes são usadas como base para a resposta a esta oração. 

 

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

a) Quando rolam as lágrimas do povo de Deus, ele pode lembrar que Cristo é o pastor 

divino de seu rebanho escolhido, presente com seu povo como um rei entronizado, por 

intermédio do Espírito Santo. 

Ele é o Senhor Deus dos Exércitos, o Todo-Poderoso Comandante de toda a criação. Sua 

face brilha sobre os crentes, aliás, brilha dentro do coração deles, por meio do 

evangelho (2Co 4.6). Eles são a vinha de Deus, e o próprio Cristo é a videira cuja seiva dá 

vida a todos os ramos que permanecem nele (Jo 15.1-8), pois ele se uniu a nós 

assumindo a nossa natureza humana como Filho do Homem para que possamos ser 

unidos a ele pelo seu Espírito. Portanto, quando a igreja sofre derrota, os crentes devem 

recorrer a Cristo para que ele lhes dê vida para que possam produzir o fruto que ele 

deseja. Com que frequência você tem orado pelo reavivamento da igreja de Cristo? 

Como esse salmo pode ajudá-lo nessa intercessão? 

 

6. Intercessão: Ore para que diariamente você e sua família possam ser disciplinados a 

recorrer ao Bom pastor, Cristo! 

 

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! 


