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1. Leitura: 121.1-8 

 

2. Cântico: DE TODAS AS TRIBOS 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLYuu79iQE4oXyHB

Et1Em9nVbCtpED098W&index=13 

Oração: Senhor Compassivo, Tuas misericórdias me trouxeram ao amanhecer de 

outro dia. Vão será este dom, a menos que eu cresça na graça, aumente em 

conhecimento, amadureça para a colheita espiritual. Permita-me neste dia conhecer-

Te como és, amar-Te supremamente, servi-Te totalmente, admirar-Te plenamente. 
Por meio da graça, faça com que minha vontade responda-Te, sabendo que o poder 

de obedecer não está em mim, mas que somente o Teu livre amor me capacita a 

servir-Te. 

3. Leia Salmo 116: 

 

Davi, sendo libertado de muitos e grandes perigos, relata quais tormentos e angústias 

ele suportou em sua mente. Em seguida, ele mostra quão maravilhosamente foi 

preservado por Deus. O estado desesperador dos problemas que Davi enfrentava 

naquele momento serviu para tornar o poder de deus, em sua preservação, ainda mais 

evidente. Pois, não houvesse deus se interposto para livrá-lo, toda a sua esperança 

teria desvanecido. Assim, Davi se ergue com gratidão e reconhece que não pode fazer 

a deus nenhuma compensação por seus inumeráveis benefícios. 

 

4. Eu tenho amado, porque Jehovah ouvirá a voz de minha súplica (v.1-

4).  

 

No início deste Salmo, Davi admite que fora atraído , pela bondade de Deus, 

a depositar sua esperança e confiança exclusivamente nele. Este modo de falar 

(eu tenho amado) é muito enfático, mostrando que ele não podia receber 

alegria e descanso senão em deus. Sabemos que nosso coração sempre 

vagueará após os prazeres infrutíferos e será inquietado por preocupações, 

enquanto Deus não o unir a si mesmo.  

 

Davi afirma que essa indisposição lhe fora removida, porque sentiu que Deus 

lhe era deveras propício. E, tendo descoberto por experiência própria que, em 

geral, os que invocam a Deus são felizes, ele declara que nenhuma fascinação 

o afastará de Deus. Quando ele diz: eu tenho amado, isso significa que sem 

Deus nada lhe seria agradável ou satisfatório. 

 

O segundo versículo também se refere ao mesmo tema. A frase durante meus 

dias o invocarei é invariavelmente entendida por eles neste sentido: Eu, até 

aqui tenho sido tão bem sucedido em lidar com Deus, que prosseguirei no 

mesmo curso ao longo de toda minha vida. Deve-se considerar, porém, que 

talvez seja igualmente apropriado que os dias de Davi eram tidos como que 

denotando uma época adequada de solicitar assistência, a ocasião em que ele 

se via afligido por necessidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLYuu79iQE4oXyHBEt1Em9nVbCtpED098W&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLYuu79iQE4oXyHBEt1Em9nVbCtpED098W&index=13
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Já no verso seguinte Davi começa a explicar energicamente que dias foram 

aqueles. E, com o desígnio de enaltecer a glória de Deus de acordo com o 

merecimento dela, afirma que não havia para ele meio de escapar da morte, 

pois se sentia como que entre inimigos, preso em grilhões e cadeias, e lhe 

haviam sido eliminados toda esperança e livramento. 

 

Jehovah é gracioso e justo (V.5) 

 

Davi passa a realçar os frutos do amor sobre o qual falara, pondo diante de si os títulos 

de Deus, a fim de que servissem para preservar sua fé nele. Primeiro, ele o chama de 

gracioso, porquanto está sempre pronto a prestar uma assistência graciosa. Desta 

forma emana aquela justiça que ele exibe na proteção de seu próprio povo. 

 

Davi inclui a misericórdia, sem a qual não podemos merecer o auxílio divino. E, como 

as aflições que repetidas vezes sobrevém parecerem obstruir o exercício de sua 

justiça, concluímos que nada há melhor que repousar nele, para que sua bondade 

paterna encha nossos pensamentos e nenhum prazer sensual os leve a vaguear em 

qualquer outra coisa. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Quando estamos em perigo ou em aflição, e parece que Deus nos ignora, nos 

consideramos abandonados por Deus, e às vezes, somos negligentes em nossa 

busca pelo relacionamento com o senhor. Embora, o Pai nunca tenha nos 

abandonados e que sempre a sua vontade foi de tratar os seus filhos para que 

houvesse amadurecimento em sua fé. 

 

Oração: Oh, sempre vigilante Pastor, conduz-me, guia-me, cuide de mim neste 

dia; sem Teu cajado de restrição eu erro e me perco. Limite o meu caminho para 

que eu não vagueie em nocivo deleite, e beba seus fluxos venenosos; dirige os 

meus pés para que eu não seja enredado nos laços secretos de Satanás, nem caia 

em suas armadilhas ocultas. Defende-me dos ataques inimigos, de circunstâncias 

más, de mim mesmo. Meus adversários são parte integrante de minha natureza; 

se agarram a mim como a minha própria pele; eu não consigo escapar de seu 

contato. No meu levantar e deitar eles grudam em mim, eles atraem com iscas 

constantes; meu inimigo está no interior da cidadela. Venha com poder onipotente 

e expulse-o, fira-o à morte, e anule em mim, neste dia, cada partícula de vida 

carnal. 


