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1. Leitura: Salmo 108.1-3 

 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQd

hZcDU&index=114&t=0s 

 

3. Oração: Senhor, abençoa todas a famílias de nossa igreja, conduzindo a 

todos nós em tuas retas veredas. Perdoa nossos pecados que não são 

poucos, ajuda-nos a sermos servos melhores. Amém! 

 

4. Leia Salmo 86: 

 

Neste Salmo as orações e as santas meditações se entrelaçam com vistas 

a nutrir e confirmar a fé, irmanando-se com louvores e ações de graças. 

Parecendo difícil, segundo o critério da razão carnal de Davi, escapar das 

angústias com que se via cercado, ele confronta suas conclusões com a 

infinita bondade e poder de Deus. Não espera meramente ver-se livre de 

seus inimigos; ele também ora para que o temor de Deus seja implantado 

e firmemente estabelecido em seu coração. 

 

5. Inclina, ó Jehovah, teus ouvidos. (v.1-7).  

 

Davi aqui se refere ao período da sua vida em que era perseguido 

por Saul, e descreve o fio de pensamento que então ocupava sua 

mente, ainda que o mesmo não tenha sido escrito até depois de sua 

restauração a um estado de paz e tranquilidade externas, quando 

passou a desfrutar de mais lazer. Não é sem causa que ele alegue diante 

de Deus que as opressões que suportou eram um argumento com o fim de 

obter o favor divino; pois nada é mais próprio à natureza de Deus do que 

socorrer o aflito; e quanto mais severamente é alguém oprimido, e mais 

destituído esteja dos recursos do auxílio humano, também mais inclinado 

está Deus graciosamente em socorrê-lo quanto.  

 

Preserva minha alma, porque sou resignado. 

Aqui o salmista associa outros dois argumentos por meio dos quais insiste 

com Deus que lhe conceda socorro -  sua própria amabilidade para com 

seus vizinhos e a confiança que depositava em Deus. Na primeira sentença, 

à primeira vista poderia parecer estar fazendo algumas pretenções à 

dignidade pessoal; todavia claramente mostra que sua intenção estava 

longe de insinuar que foi por méritos próprios que punha Deus em obrigação 

de preservá-lo. Mas a menção particular que ele faz de clemência e 

https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=114&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=114&t=0s


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 – Salmos 86 
24 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 

2 
 

mansidão tende a exibir à plena luz quão odiosa era a pervesidade de seus 

inimigos, os quais trataram com tanto desprezo e com tanta desumanidade 

a um homem contra quem não podiam, tornar culpado, e alguem que, com 

tanto esforço, tudo fazia para ser-lhes agradável. 

   

     Tem misericórdia de mim, ó Jehovah.  

 

O salmista novamente recorre à misericórdia de Deus. A palavra “chanan”, 

a qual traduz “tem misericórdia”, é substancialmente o mesmo que 

satisfazer, ter prazer. É como se ele dissesse: não me protejo em meu 

próprio mérito, mas humildemente oro por livramento unicamente com 

base em tua misericórdia. Quando fala de clamar diariamente, é uma prova 

de sua esperança e confiança, do que falamos um pouco antes. O verbo 

clamar diariamente, é uma prova de sua esperança e confiança e este 

mesmo verbo denota veemência e o ardor na alma.  

 

    Porque tu, ó Senhor, és bom e propício. 

 

Temos aqui uma confirmação de toda o ensino anterior derivado da 

natureza de Deus. De nada valeria ao céu, não estivesse o mesmo 

persuadido de ser ele o fiel galardoador de todos os que o invocam. O ponto 

sobre o qual Davi ora insistentemente, é o fato de Deus ser generoso e 

inclinado à compaixão, e que sua misericórdia é tão imensa, que se torna 

impossível que ele rejeite quem implore seu auxílio.  

 

   Ouve, ó Jehovah, minha oração. 

 

Deste exemplo somos instruídos que aqueles que, tendo-se uma vez 

engajado em oração, se dispõem a parar imediatamente com o exercício, a 

não ser que Deus prontamente se disponha a satisfazer seus desejos, 

exibem a frieza e inconstância de seus corações. Tampouco é um 

pensamento supérfluo esta repetição dos mesmos pedidos; porque assim 

os santos, pouco a pouco, lançam suas preocupações no seio de Deus, e 

essa importunação é um sacrifício de aroma suave diante dele. Quando o 

salmista diz: Deus me ouvirá quando eu clamar no dia da tribulação, ele faz 

especificamente a si uma aplicação da verdade que justamente agora acaba 

de declarar, ou, seja: que Deus é misericordioso e gracioso para com todos 

aqueles que o invocam. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 
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a) Orar a Deus deve ser uma prática cristã, um verdadeiro diálogo com o 

criador. O ato de orar deve ser algo sublime, manifestando toda a 

sinceridade e humildade diante Deus. No entanto, devemos nos recordar 

que este momento de oração ao pai, só foi possibilitado porque ele 

mesmo nos favoreceu, enviando seu filho para morrer nosso lugar. 

 

7. Oração: Pai, te agradecemos por mais este dia; te agradecemos por 

todos os livramentos e por tudo o que senhor tens feito em nossas vidas. 

Amém! 


