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1. Leitura: Salmo 111.1 

 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY&list=PLaGI

0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=9&t=0s 

 

3. Oração: Deus de eterna misericórdia, abra os olhos dos que ainda não 

te conhecem, cuida dos missionários que estão no campo; desperta a tua 

igreja para o sustento missionário como também para o envio de obreiros 

para tua obra.  

 

4. Leia Salmo 87: 

 

 

5. Seus fundamentos estão nos montes santos. (v.1-6).  

 

Deus escolheu os montes santos a fim de fundar e erigir sua cidade 

no meio deles. Pois um pouco mais adiante, no seguimento do 

tema, vêm a tona estas palavras: “O altíssimo mesmo a 

estabelecerá”. Ele é, aliás, o fundador também de outras cidades: 

“Este é o meu repouso para sempre; aqui habitarei, pois eu o quis” 

[Sl 132.14]. Existe uma diferença que deve ser lembrada: que 

enquanto outras cidades foram fundadas e construídas pela 

diretriz e poder de Deus, meramente em virtude de seu governo 

civil, Jerusalém foi seu santuário peculiar e sua sede régia. Isaias 

também usa uma forma semelhante de expressão: “O Senhor 

fundou Sião, e os pobres dentre seu povo confiarão nela” [Is 

14.32]. Além disso, embora todo o país da Judéia fosse consagrado 

a Deus, todavia dele se diz haver rejeitado todas as demais cidades 

e escolhido esta única para si na qual viesse a reinar. 

 

Jehovah ama os portões de Sião acima de todas as habitações de 

Jacó. 

Toda excelencia da cidade santa depende da soberana escolha que Deus 

fez dele. Concorcando com o que se declara no Salmo 77.60,67, a saber: 

que Deus rejeitou Silo, a tribo de Efraim, e o tabernáculo de José, para 

vir habitar em Sião, a qual ele amou. O profeta, pois, realça a causa por 

que Deus preferiu um lugar em vez de todos os demais; e a causa que 

ele aponta é esta: não o valor intrisíco do lugar, mas o soberano amor 

de Deus. Se alguém porventura perguntar por que Jerusalém foi tão  

https://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=9&t=0s
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sublimamente distinguida, que se julgue suficiente esta breve resposta: 

porque assim foi do agrado de Deus. 

 

  Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus.  

 

Devemos considerar o desígnio do profeta, ou, preferivelmente, o objeto 

de Espírito de Deus falando pela boca do profeta.  À luz da humilde e 

desprezível condição de todo o povo; dos muitos e terríveis inimigos que 

os oprimiam de todos os lados; do pequeno número que possuía coragem 

suficiente para superar os obstáculos existentes em seu caminho; das 

novas e imprevisíveis mudanças que surgiam diariamente; dos perigos 

existentes para que o estado das atividades gradualmente mergulhasse 

mais e mais em decadência, e por fim se tornasse desesperador - era 

difícil nutrir alguma esperança de que a cidade santa de fato viesse a ser 

restaurada. 

 

     Farei menção de Raabe e Babel. 

 

O nome de Raabe é usado no lugar do Egito e em muitas outras partes 

da Escritura; e essa significação é muito própria para a presente 

passagem, cujo objetivo é retratar a magnificente amplitude da Igreja, o 

que era ainda apenas matéria de esperança. Portanto, diz-se que aqueles 

que outrora foram inimigos mortais, ou totalmente estranhos, não só 

virão a ser amigos em família, mas também serão enxertados num só 

corpo, para que sejam considerados cidadãos de Jerusalém. 

 

     E de Sião se dirá: Este e aquele homem nasceram nela. 

 

O profeta Isaías descreve mais extensamente o que aqui se promete em 

poucas palavras: “Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz; 

rompe em cântico, e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de 

parto; porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da 

casada, diz o Senhor. Amplia o lugar de tua tenda, e estendam-se as 

cortinas de tuas habitações; não os impeças; alonga tuas cordas e fixa 

bem tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; 

e tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as 

cidades assoladas” [Is 54.1-3]. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Somos povo santo de Deus, justificados pela fé, salvos por Cristo Jesus 

para sermos sal e luz, testemunhando o caráter de Cristo em um mundo 
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caído e assolado pelo pecado. Pedimos Senhor que nosso engajamento 

em tua obra não possa distrair-se com objetos fúteis como: honras, 

prazeres e riquezas ou aparências do mundo, descobrindo que basta, 

sermos satisfeitos, trabalhando na glória espiritual do reino de Cristo, e 

tão somente nele. 

 

7. Oração: Senhor, aplica em nós o teu querer. Conduz a nossa vida de 

acordo com a sua vontade e destitui de nós o nosso querer que não lhe 

agrada, aliás só nos afasta de ti. Amém! 


