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1. Leitura: Salmo 34 1-3 

 

2. Cântico: Segurança CC - 375 

IBSPLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=3

3&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 90] O Salmo 90 foi escrito por Moisés, homem de 

Deus. Provavelmente ele estava enfrentando um dos difíceis momentos no 

deserto quando o escreveu. Dez homens convenceram o povo que a terra seria 

inconquistável, e Deus sentenciou a geração incrédula a peregrinar no deserto. 

Não teriam lugar permanente para morar, e a sobrevivência dos seus filhos 

dependeria ainda da sua fé no Senhor. Foi nesse contexto que Moisés compôs o 

Salmo 90.  

 

5. (v1-v2) Senhor, aqui, não é o nome próprio de Deus (Êx 3.14,15), mas, sim, 

uma palavra hebraica que celebra a majestade de Sua autoridade.(v3) 

Referindo-se às palavras de Génesis 3.19, o poeta lembra as palavras de 

Deus que fazem a vida física do homem tornar ao pó.  

 

6. (v4) Mil anos (…) como o dia de ontem. A experiência de tempo de Deus não 

é como a nossa, pois ele está plenamente presente em todos os momentos, 

sendo o Senhor do tempo e não estando sujeito a ele (31.15; 2Pe 3.8). 

Vigília. Um quarto ou um terço da noite, portanto, três ou quatro horas (Êx 

14.24; Jz 7.19; Mt 14.25; Lc 12.38). Nessa comparação, a vida humana dura 

cerca de vinte minutos ou menos. 

 

7. (v5-6) Essas imagens vívidas descrevem a irresistibilidade da morte 

(torrente) e a brevidade da vida (sono e relva).(v 7-8) Moisés viu a geração 

do deserto perder a Terra Prometida e perecer sob a ira de Deus em um 

período de 40 anos por causa de sua incredulidade e desobediência (95.7-11; 

Nm 14.28-35). Da mesma forma, toda a humanidade perdeu o paraíso e caiu 

sob a sentença de morte por causa do pecado de Adão (Gn 2.17; 3.19; Rm 

5.12). 90.12 Para que alcancemos coração sábio. Para obtermos coração de 

sabedoria. Não é apenas a vivência por si só que resulta em sabedoria, mas 

uma vivência com Deus.(v11-v12) Estes versículos são a chave do salmo. 

Moisés havia sofrido suficientemente a cólera de Deus (Êx 32; Nm 14-11-25; 

Dt 3.23-28). Ensina-nos. Moisés buscava uma nova compreensão do sentido 

de sua vida. Contar os nossos dias. Não se trata apenas de ter o senso de 

mortalidade; significa valorizar o tempo que temos, empregando-o em 

https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zGaLHZr0BM0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=33&t=0s
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propósitos eternos. (v13-v14) Moisés está pedindo ao Senhor que renove 

sua razão de viver pelo restante de seus dias. (v15) A dor de viver pode ser 

mudada pela sensação da presença de Deus.(v 16-17) Enquanto o povo 

buscava a volta da proteção e comunhão do Senhor, também se mostrou 

disposto a oferecer serviço a Ele. Israel queria ver as obras de Deus (v. 16) 

enquanto pediu que ele aceitasse as obras do povo (v. 17). Como a 

separação de Deus foi consequência dos atos de um povo desobediente, a 

restauração da comunhão com ele seria demonstrada nos atos de obediência. 

 

8. Devoção familiar: 

 

1. A morte não é um acontecimento natural ao qual devamos nos resignar, 

mas um sinal da ira de Deus sobre a humanidade por causa do pecado. 

Embora não gostemos de pensar nisso, alcançamos muita sabedoria 

quando meditamos na brevidade da vida, na certeza da morte e na 

eternidade de Deus, que governa a vida e a morte. A realidade da morte 

elimina as nossas pretensões de orgulho e independência e nos lembra do 

poder absoluto de Deus sobre nós e de sua ira contra o pecado. Como 

essas verdades devem nos humilhar? 

 

2. A realidade da morte também nos move a encontrar um refúgio seguro 

em Deus, que é mais durável que esta vida. Esse mundo perde seu charme 

quando o vemos como um lar temporário, mas Deus é eterno. Essa é a 

grande sabedoria dada a nós no evangelho, a saber, confiar no Senhor 

Jesus Cristo para a vida eterna (2Tm 3.15). Ore para que Deus tenha 

misericórdia e perdoe seus pecados, dê a você alegria eterna e satisfação 

em seu amor e trabalhe em você para que suas obras tenham valor 

permanente. 

 

9. Intercessão: Ore pedindo ao Senhor que nos ensine a gastar nossas vidas 

naquilo que seja eterno e que redunde glória a Ele. 

 

 


