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1. Leitura: Salmo 42:1-2 

 

2. Cântico: Teus Altares 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=kS5hpGYIRjM&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0

P_lQdhZcDU&index=75&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 84] Tal como o Salmo 42, este tem em seu título 

a destinação aos filhos de Coré, entretanto, com a diferença de que enquanto 

o outro se tratava de um lamento pelo exílio da casa de Deus, este, por outro 

lado, é um cântico de alegria pelo salmista reassumir sua adoração nas 

habitações do Senhor dos Exércitos. Alguns, ainda, entendem que este Salmo 

de Davi quando fugia de seu filho Absalão.  

 

• Desejo e saudades da Casa de Deus [v.1-4].  

 

Depois de exclamar, quão amáveis são os teus tabernáculos, em uma 

belíssima linguagem poética, o salmista expressa sua saudade intensa, que 

está para ser satisfeita. Todo o seu ser anseia pela comunhão com Deus. Ao 

citar os pássaros aninhados, ele ilustra que igualmente encontrou lar e 

descanso nos altares do Senhor dos Exércitos, e, reconhece como são felizes 

aqueles servos que vivem dentro dos edifícios do templo, cuja vida é gasta no 

serviço do santuário.  

 

• A peregrinação a caminho da Casa de Deus [v.5-8].  

 

A felicidade do morador constante reflete-se no peregrino. Ele tem um 

senso especial da força de Deus, cuja vida é nutrida pelo Senhor e sua mente 

ocupada “pelos altos caminhos para Sião”. Quando passa pelo vale 

desprovido de águas, onde só o bálsamo cresce, surge uma mudança. O vale 

seco é transformado em lugar de fontes quando o peregrino recebe e 

transmite as bênçãos de Deus. Estes peregrinos são encorajados e 

fortalecidos em sua jornada e, estes, passam então a orar. 

 

• A alegria da adoração na Casa de Deus [v.9-12].  

 

Após proferir uma pequena oração pelo rei ungido de Deus, o salmista 

descreve a alegria de se juntar aos outros no culto de adoração. Um dia no 

local do culto, ele sente, vale mais que mil dias em qualquer outro lugar. Ele 

prefere ser o mais humilde servo do Templo, do que ter um lugar de 
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habitação permanente onde a impiedade abunda. Deus é sol e escudo. Assim, 

é a única fonte de todo o nosso poder espiritual, energia e luz. Ele é a nossa 

proteção, e Ele concede a graça necessária nesta vida e glória na vida por vir. 

Como somos felizes, como somos bem-aventurados. Essa felicidade é 

enfatizada em razão de refugiar-se em Deus através da confiança.  

 

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

 

a) Você anseia ao Senhor? Tem saudades de estar com o Senhor? Tem 

desejo de estar adorando ao Senhor continuamente? Ou, sua religiosidade 

se reduz a procura daquilo que Deus pode te proporcionar? O foco é no 

relacionamento com o Senhor ou em seus interesses pessoais?  

 

b) Passados os efeitos desta pandemia, não nos espantemos se alguns 

deixarem de congregar, seja por conta do comodismo, preguiça ou talvez 

até mesmo por mero capricho, infelizmente por terem outros interesses e 

prioridades. Mas o que observamos aqui, neste salmo, é o anseio do 

crente em adorar ao Senhor, um amor pela Casa de Deus. Você anseia o 

retorno da adoração pública? Você está saudoso dos irmãos e dos cultos 

coletivos? Você sente falta de estar servindo ao Senhor? 

 

c) Como são felizes os que confiam no Senhor. A verdadeira felicidade não se 

constitui em um estado circunstancial ou algo alcançável pelo qual o 

homem emprega seus esforços em busca deste ideal. Mas, felicidade é 

uma condição, a qual é concedida por Deus e experimentada pelos eleitos 

do Senhor. A pergunta é se somos ou não somos felizes, e não, se 

estamos ou não estamos felizes. Por isso, encerramos: Você é um bem-

aventurado? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. 

[Petição do dia: Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, 

lembrando do irmão Sebastião Santana, Mário Serejo, Família Vieira, pelo pai 

do nosso irmão Antônio e todos os demais da lista de oração]. 

 

7. Conclusão: Senhor dos Exércitos, atrai-nos para mais perto de ti, de sorte 

que nosso maior prazer e anelo seja estar contigo. Não nos permita ser 

tomados pela frieza espiritual, pelo desânimo e pelo comodismo de nossos 

lares, mas aviva em nós o desejo de estarmos congregados, juntos, em 

adoração ao Senhor a medida que expressamos a beleza do corpo de Cristo 

unido. Por Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor, que oramos. Amém! 


