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1. Leitura: Salmo 29. 1-2  

 

2. Cântico: Muitos virão te louvar – Grupo Dynamus 

(Link: IBSPLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=H3fe7Slarog&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcD

U&index=107&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 81] EXPLIQUE QUE: O Salmista nos convida a cantar a alegria 

de Deus. Isto, é uma forma de demonstrar a gratidão por tudo o que o Senhor tem feito 

por eles. Tirando-os do Egito, aliviando suas cargas. Livrando-os das dores. Este salmo, 

inicia como um louvor e termina como salmo de admoestação, no qual a voz do próprio 

Senhor é ouvida. 

 

(v1-v2) O apelo inicial é para que todo o povo cante um cântico jubiloso ao Senhor (v. 

1). Os festivais se destinavam a ser ocasiões jubilosas, e assim o salmista convoca o povo 

a adorar o Senhor num espírito de gratidão. 
 

(v3-v5) A convocação à festa agora se dirige aos levitas, para que “Toquem a 

trombeta na lua nova, e no dia de lua cheia, dia de nossa festa; porque este é o decreto 

para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó” (vs. 3,4). A palavra “festa” (é usada para as 

várias ocasiões festivas (ver Êx 23.15,16; 34.18–22; Dt 16.16; 2Cr 8.13), e especialmente 

para a Páscoa (Êx 12.14; Nm 28.17). Faz-se então referência às origens históricas desta 

festa (v. 5a). 

 

(v6-v7) A palavra divina focaliza antes de tudo o livramento real dos dias do êxodo. O 

que é mais interessante é o modo como o povo é abordado. Embora esta seja uma 

geração de Israel bem posterior, contudo ela é considerada como sendo parte da 

comunidade dos tempos do êxodo:  

“Vocês clamaram, e eu os livrei; 

Do esconderijo do trovão eu lhes respondi; 

eu os pus à prova nas águas de Meribá.” 

Isto está levando a bom termo o padrão que Moisés estabeleceu em Deuteronômio 

5.2,3, onde identificou todos os seus ouvintes como sendo parte da comunidade pactual 

no tempo da instituição da aliança no Monte Sinai. Por isso, agora o povo está na 

mesma relação com Deus em que estiveram seus antepassados muito tempo atrás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H3fe7Slarog&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=107&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H3fe7Slarog&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=107&t=0s
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(v8-v10) A expressão traduzida por te admoestarei também se encontra em Salmos 

50.7, em que é traduzida por protestarei contra ti. A cláusula básica do primeiro 

mandamento é repetida: não deve haver deus alheio entre os israelitas (Êx 20.3). A 

descrição grandiosa de Deus dos livramentos que concedeu aos israelitas é uma citação 

de Êxodo 20.2. O Senhor ordena então a Seu povo abrir bem a boca para que Ele 

possa atender a todas as suas carências (v. 16). 

 

(v11-v16) A resistência do povo a obedecer a Deus levou ao castigo. Deus denuncia 

como raiz dos problemas do povo os desejos dos seus corações. Queriam fazer o que 

bem entendessem e recusaram-se ouvir a Deus. 

 

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

a) Por meio dos salmos, o Senhor Jesus nos ensina a adorar a Deus segundo sua 

vontade. O povo de Deus deve adorá-lo cantando com grande energia e alegria (v. 1), 

exercendo fé em seu poder e amor fiel (v. 1), entoando salmos (v. 2-3), seguindo as 

instruções da Escritura (v. 4), lembrando-se das grandes obras de salvação em Jesus 

Cristo (v. 5-7), ouvindo a pregação da palavra (v. 8), renunciando aos deuses deste 

mundo (v. 9), achegando-se a Deus com o desejo de que ele nos satisfaça com Cristo (v. 

10,16) e arrependemo-nos de nossos pecados (v. 11-15). Como você está seguindo cada 

uma dessas orientações em sua adoração pública? Como você precisa mudar? 

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

recorrer ao Bom pastor, Cristo! 

 

7. Conclusão: Se adorarmos exclusivamente o único Deus, ouvindo sua palavra e 

andando nos seus caminhos, podemos contar com a bênção da comunhão com o 

Criador e Redentor que se estende dessa vida terrestre até a eternidade celestial. 


