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1. Leitura: 122.1-9 

 

2. Cântico: AUTOR DA MINHA FÉ 

        IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=WgvwkIidhaw 

 

3. Oração: Senhor da imortalidade, diante de quem os anjos e arcanjos escondem o 

rosto, capacita-me a servi-lo com reverência e piedoso temor. Tu que és Espírito e 

requer verdade no íntimo, me ajude a Te adorar em espírito e em verdade. Tu que és 

justo, não me deixe abrigar o pecado em meu coração, ou satisfazer um 

temperamento mundano, ou buscar satisfação nas coisas que perecem. 

Leia Salmo 117. 

4. Louvai a Jehovah, todas as nações (v.1-2).  

 

O Espírito Santo, por meio do profeta, exorta todas as nações a celebrarem os 

louvores da misericórdia e da fidelidade de Deus. Paulo, na Epístola aos 

Romanos, considera corretamente esta predição como uma referência à 

vocação do mundo inteiro. Como podem os incrédulos ser qualificados a louvar 

a Deus, os quais, embora não completamente destituídos da misericórdia de 

Deus, são insensíveis a ela e ignorantes à verdade dele? Portanto, seria inútil 

o profeta dirigir-se às nações pagãs, a menos que estivessem elas 

congregadas na unidade da fé com os filhos de Abraão. 

 

O Espírito Santo, em outras partes, convoca os montes, os rios, as arvores, as 

chuvas e os trovões a fazerem ressoar os louvores de Deus, porque toda a 

criação o proclama silenciosamente como o sei criador. 

 

A razão em questão é que a misericórdia e a fidelidade de Deus fornecem 

motivos para a celebração desses louvores. Alem disso, o profeta não quer 

dizer que Deus era louvado, em todos os lugares, pelos gentios, porque o 

conhecimento do caráter dele se confirma a uma pequena parte da Judeia, 

mas esse conhecimento deveria ser difundido em todo o mundo. Ele ordena 

que Deus louvado, primeiro, porque sua bondade é intensificada ou fortalecida, 

por isso o termo hebraico admite ambos os significados; segundo, porque sua 

verdade permanece firme para sempre. Como são qualificados a celebrar seus 

louvores aqueles que, com brutal insensibilidade, ignoram a bondade de Deus 

e fecham os ouvidos à sua doutrina celestial? 

 

A verdade de Deus, nesta passagem, é colocada corretamente como uma 

atestação de sua graça, pois ele pode ser verdadeiro mesmo quando ameaça 

todo o mundo com perdição e ruína. O profeta pôs a misericórdia de Deus, 

incluindo a certeza de sua bondade paterna, estimulem os corações dos 

piedosos. O poder e a justiça de Deus são igualmente dignos de louvor.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgvwkIidhaw
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Todavia, como os homens nunca louvam alegremente a Deus, enquanto não 

são atraídos por uma demonstração de sua bondade, o profeta, com muita 

razão, seleciona a misericórdia e a verdade de Deus, as quais são as únicas 

que abrem os lábios daqueles que não podem se engajar nesta prática. 

 

Quando lemos que a verdade de Deus é eterna, ela não é colocada em oposição 

à sua misericórdia, como se esta, depois de florescer por um tempo, se 

desvanecesse instantaneamente. 

 

A mesma razão serviria para provar que a verdade de Deus é pequena, quando 

comparada com a sua misericórdia, que as Escrituras dizem ser abundante. O 

significado é que a misericórdia de Deus é rica para conosco, fluindo de uma 

fonte perene, porque está unida à eterna bondade de Deus. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) É motivo de agradecer a Deus, porque nós fazemos parte deste povo que louva a 

Deus. O Senhor manifesta sua graça e misericórdia para todos os povos da terra, e 

nós como seu povo temos a responsabilidade de levar as boas novas de salvação para 

toda tribo, língua e nação e assim, eles também, louvaram a Deus o exaltando assim 

como diz neste Salmo. 

 

Oração: Expulsa de minha mente todo o medo e vergonha pecaminosos, para que, 

com firmeza e coragem eu possa confessar o Redentor diante dos homens, prosseguir 

com Ele ouvindo a sua reprovação, ser zeloso com o Seu conhecimento, ser preenchido 

com a Sua sabedoria, caminhar com equilibrio, solicitar o Seu conselho em todas as 

coisas, recorrer às Escrituras por Suas ordens, manter em minha mente a Sua paz, 

sabendo que nada pode me acontecer sem Sua permissão, nomeação e administração. 

  

 


