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1. Leitura: Salmo 92:1-2 

 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=RQVT2jiZ_ts&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQ

dhZcDU&index=20&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 85] Este salmo é uma oração por avivamento 

escrito após o cativeiro da Babilônia. Trata-se de uma súplica e lamento 

nacional, dividida em três partes: a primeira recorda a misericórdia de 

Deus manifesta quando fez voltar da Babilônia aos cativos (v. 1-3); a 

segunda é uma oração que brota das aflições pressente (v. 4-7); a 

terceira contém uma mensagem profética de salvação, que anuncia ao 

povo a paz e a prosperidade (v. 8-13). 

 

• A bondade de Deus é relembrada [v.1-3].  

 

Embora aqui não exista palavra de louvor, os três atos de Deus que 

aqui são descritos, a saber, sua restauração territorial, o perdão nacional, 

e a reconciliação com Deus, não poderiam ser nomeados sem uma reação 

de agradecimento. O período do exílio chegara ao fim, a carga do pecado 

fora aliviada (perdoada), e a ira divina tinha sido retirada antes de tornar-

se feroz e irresistível. 

 

• A realidade do presente [v.4-8]. 

 

Embora Deus não estivesse mais irado contra eles, o ambiente em que 

viviam continuava fornecendo amplas evidências de Sua passada 

indignação. Não era suficiente que o Senhor os restaurasse à terra de 

seus antepassados; pois tal era sua assolação e a fraqueza deles que, 

levá-los simplesmente de volta à terra, era condená-los à pobreza e à 

labuta árdua durante anos. Sua ira havia desaparecido totalmente, ou Ele 

tencionava ficar desagradado contra eles para sempre? 

 

Acima de tudo, eles mesmos precisavam de restauração e 

reavivamento. Ansiavam de restauração, evidência de Sua misericórdia e 

salvação, para que se regozijassem como Seu povo escolhido. No 

versículo oitavo, fala consigo mesmo em tons esperançosos. Nessa 

incerteza, o salmista aguardava ouvir a resposta divina à oração do povo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQVT2jiZ_ts&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RQVT2jiZ_ts&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=20&t=0s
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• A promessa de esperança [v.9-13].  

 

A palavra do Senhor começa reafirmando Sua bênção sobre todos 

quantos O reverenciam; essa espécie de vida asseguraria aquela glória 

(isto é, o próprio Deus) viesse a habitar em sua terra. Por meio de vivas 

personificações, o salmista descreve a realidade da salvação de Deus. A 

união da misericórdia ou do amor que Deus demonstrou através da 

aliança com a nossa verdade ou fidelidade, de Sua justiça e a paz de 

nosso coração, da terra com os céus, é coisa certa quando Deus e os 

homens se encontram. Como resultado deste encontro, Deus proverá 

pelas necessidades dos homens e os conduzirá por caminhos certos. Para 

nós hoje, o lugar da reunião só pode ser ao pé da cruz.  

 

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

 

a) Pensar sobre as maneiras como Deus lidou conosco no passado se 

torna um bom modo de aumentar o nosso desejo de que ele continue 

revelando a sua graça. Ao meditar sobre esse salmo, siga a sua lógica. 

Primeiro, lembre-se do passado, pensando nas misericórdias, na 

restauração, no perdão e na paz (v. 1- 3). Depois, ore pelo futuro, para 

que Deus o reavive e mostre a sua misericórdia ou lealdade pactual (v. 

4-6). Finalmente, expresse fé no presente, decidindo ouvir a palavra do 

Senhor, esperando em sua salvação e glória, e admoestando-se a não 

retornar aos velhos caminhos de insensatez, mas a seguir no caminho 

da paz (v. 7-13). Como você aplicaria esse modelo especificamente à 

sua situação ou da igreja? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus 

familiares. [Petição do dia: Vamos orar pelas nossas crianças e 

adolescentes que retornaram e pelos que ainda retornarão as aulas]. 

 

7. Conclusão: Deus misericordioso, com almas abatidas e cansadas por 

ameaças internas e externas, nós erguemos nossas mãos e vozes para Ti. 

Conduz-nos pelo teu Espírito no caminho da verdade e protege-nos de 

todo o mal. Confiando em Jesus Cristo, nosso refúgio e nossa fortaleza. 

Amém! 


