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1. Leitura: Salmo 105:4 

 

2. Cântico: Cruz erguida 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=K_ugKkD2hqE&list=PLaGI0ofRzjhp

ub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=53 

 

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 115] Também como parte desta série de salmos, 

comumente cantados nas celebrações festivas e contados ao final da refeição da 

Páscoa, este poema central contrasta temos como Deus e o homem, a exaltação 

e a humilhação do Senhor, a anormalidade e convulsões da natureza, que já 

tinham sido tratados previamente neste grupo de salmos. Mas, nenhuma 

antítese maior poderia ser encontrada do que a que aqui é apresentada, qual 

seja, o absurdo e a inutilidade dos ídolos feitos pelo homem, em contraste com a 

majestade, a sabedoria e a benevolência de Javé (Sl 135.13-21). 

 

• Um contraste de poder [v.1-8].  

 

A ideia principal do salmo vê-se no escárnio da pergunta dos inimigos gentios 

de Israel: onde está o Deus deles? Ao pedir ajuda, o salmista não busca a glória 

de sua nação, mas o reconhecimento da parte dos pagãos da glória devida ao 

nome de Javé. Os ídolos impotentes e seus débeis adoradores contrastam 

vivamente com o poder e a glória de Deus. Nosso Deus está nos céus, isto é, Ele 

tem uma habitação que é superior aos limites terrenos. O Senhor é invisível, mas 

ativo, por outro lado, os ídolos são inertes, ainda que palpáveis. As imagens 

esculpidas e fundidas das nações, modeladas pelas mãos dos homens que as 

criaram, são destituídas de faculdades que estejam de acordo com sua 

aparência, nem ao menos podem fazer o que os seus adoradores fazem. 

 

• Uma exortação à confiança [v.9-11]. 

 

Este apelo triplo para que haja confiança era provavelmente enunciado por um 

sacerdote; e muito provavelmente um coral respondia logo a seguir a cada 

apelo. A nação, os sacerdotes, e os devotos que temiam a Deus eram os 

destinatários do apelo, cada grupo em sua vez. Este tríplice apelo se repete no 

Salmo 118:2-4 e, com uma frase adicional, em Sl 135:19-20. 

 

• Uma certeza de bençãos [v.12-15]. 

 

A lembrança das anteriores bênçãos divinas dão a certeza do presente e do 

futuro. Observe que as bênçãos são garantidas para cada um dos três grupos 

destacados na exortação anterior. Esta resposta, era provavelmente feita por um 
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coro completo de vozes. A bênção sacerdotal, "O Senhor vos aumente" era muito 

desejável para uma pequena comunidade (Dt 1.11). 

 

• Um coro de louvor [v.16-18]. 

 

Essas exortações e bênçãos responsivas são concluídas por uma canção unida 

que toma o pensamento do vers. 15 e se demora sobre o tema da criação, o 

estado celestial do Senhor, o ambiente terreno da história humana, e o silêncio 

das gerações anteriores, atualmente na sepultura (Seol - aqui aparece como 

eterno silêncio). Mas “nós”, as palavras são enfáticas, e tem aqui o significado de 

"nós que estamos vivos", nós bendiremos o Senhor e o louvaremos. Ora, ao 

homem o Senhor concedeu a terra e o direito de louvá-lo aqui e agora. Na 

opinião da maioria dos escritores, a morte acaba com a possibilidade de 

adoração posterior. Eis o motivo da urgência da exortação: Louvai ao Senhor. 

 

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

 

a) Ironicamente, assim como os crentes genuínos são conformados à imagem do 

Senhor, os não regenerados se assemelham aos deuses produzidos por suas 

mãos e imaginação (v.8). Os pecadores podem parecer externamente 

impressionantes (v.4), mas eles não têm boca espiritual para clamar por sua 

graça ou confessar os seus louvores (v.5,7), não têm olhos espirituais para 

contemplar a beleza de Deus em Cristo (v. 5-6), não têm mãos para ofertar-

lhe em adoração (v.7) e não têm pés espirituais para andar com ele fé e 

obediência (v.7). Eles são tão mortos espiritualmente quanto a madeira ou 

pedra que adoram (Ef 2:1), totalmente incapazes de agradar a Deus (14:1-3; 

Rm 8:6-8; 2Co 4:4). Por fim, Deus também removerá todas as suas 

habilidades naturais, deixando-os impotentes e ocos como vasos para o fogo 

eterno. Portanto, fuja da idolatria e ore fervorosamente para que Cristo o 

salve de suas influências, que matam a alma. 

 

b) A dobradiça sobre a qual a verdadeira adoração gira é a fé. Os idólatras são 

como seus ídolos porque confiam neles (v.8). A salvação é pela fé no Senhor 

(v.9-11). Isso também sugere que, se confiarmos somente no Senhor para 

nossa salvação, nós nos tornaremos como ele (112:4). Por que exercer fé em 

Cristo nos torna mais parecidos com Deus? 

  

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: Ó Deus, visto que sem Ti, não Te podemos agradar, 

misericordioso, permite que teu Santo Espírito dirija e governe os nossos 

corações. Mediante Nosso Senhor Jesus Cristo, amém! 


