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1. Leitura: Salmo 96:9 

 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=3Pmb8iz8Q_A&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3l

Oq0P_lQdhZcDU&index=129&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 114] Este lindo poema se constitui um 

cântico sobre as maravilhas do êxodo. Nenhum acontecimento conhecido 

da humanidade era mais apreciado, entesourado e reverenciado em Israel 

que sua libertação do Egito: incorporava sua eleição e expressava o 

grande poder de Javé. Até mesmo a volta do cativeiro pode ser 

considerada como um evento secundário, uma repetição da experiência 

miraculosa anterior da nação. Meditemos nesta breve e linda poesia. 

 

• A terra se regozija devido à libertação de Israel [v.1-4].  

 

Deus tirou o Seu povo de uma terra de língua estranha e o levou para o 

seu lar. A referência paralela a Judá e Israel aponta para um período 

quando o Templo era o centro do culto e a área do norte era considerada 

como parte do domínio divino [Ex 13:3; 25:8]. Com imaginação poética, o 

salmista descreve o efeito das obras divinas sobre a natureza. O mar, o 

Jordão, os montes e as colinas foram testemunhas do Seu poder em 

vencer todos os obstáculos que ameaçavam impedir todo o progresso de 

Israel 

 

• A vinda do Senhor [v.5-8]. 

 

As declarações dos versículos 3 e 4 transformaram-se em interrogações 

– Por quê? - nos versículos 5 e 6. A natureza é interrogada quanto à razão 

para tão anormais fenômenos e a resposta é impressionantemente dada, 

de modo claramente implícito. A presença do Senhor fará tremer, não 

meramente as colinas, mas até a terra inteira (Hb 12.26). O 

reconhecimento dos maravilhosos atos de Deus e o efeito de Sua presença 

devia fazer toda a criação tremer. A conclusão a ser tirada é que 

exatamente como Deus produziu água no deserto, proverá pelas 

necessidades do Seu povo, haja vista as notáveis evidências do seu poder 

e de sua compaixão. 

 

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

 

a) Deus tem poder para transformar obstáculos em bênçãos para seu 

povo, mesmo das maneiras mais inesperadas. O Egito era a nação mais 
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poderosa do mundo, mas era nada diante de Deus. O homem faz 

imensos esforços para controlar uma pequena parte dos mares, rios e 

montanhas, mas o Criador manipula facilmente a criação. As rochas 

são secas e sem vida, mas Deus pode transformá-las em fontes que 

geram vida. Ele pode transformar obstáculos em trampolins. Como isso 

nos encoraja a confiar em Deus da próxima vez que nos encontrarmos 

em uma situação aparentemente sem esperança? 

 

b) A redenção de Israel do Egito foi uma sombra da redenção que Cristo dá 

ao seu povo escolhido de todas as nações, livrando-o do pecado, de 

Satanás e do inferno (Lc 1:68, 73=74; 1 Co 5:7). Os maiores 

obstáculos à nossa felicidade – o pecado, a morte e o juízo divino – se 

tornaram o meio de nossa salvação quando pecadores mataram Cristo 

e ele morreu sob a maldição de Deus pelos nossos pecados. O que 

podemos aprender com isso quando nossa condição espiritual parece 

sem esperança? Como você se voltou ao Senhor com confiança? Como 

você experimentou sua graça, que é maior que qualquer obstáculo? 

  

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus 

familiares. [Petição do dia: Divida entre a família os pedidos 

compartilhados pela igreja no grupo do WhatsApp e orem por cada um 

deles. 

 

7. Conclusão: Onipotente e eterno Deus, cuja vontade é restaurar todas 

as coisas em teu amado Filho, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. 

Concede que os povos da terra, divididos e escravizados pelo pecado, 

sejam libertados e reunidos em seu reino de amor. Mediante Jesus, nós 

oramos, amém! 


