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1. Leitura: Salmo 119.7 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2 (CantoVerbo) 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=FFPiiZEzWJg) 

 

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 118] Como processional e jubilante expressão de ação de 

graças, este hino de louvor serve de conclusão exata para a coleção do Halel. 

Explicitamente indicado para uso antifonário, emprega vozes de solo, coros e refrões 

congregacionais. Os versículos 5-21 são inteiramente individualistas no conteúdo, 

sugerindo que os versículos 1-4 e 22 e segs. foram acrescentados para adaptar o salmo 

original ao uso coletivo. Com isso podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v4) O salmista invoca os seus leitores a renderem graças ao Senhor, nosso Deus, 

é uma chamada para ações de graças e louvor. O líder ou sacerdote apresentava o 

chamado, enquanto um coro ou a congregação respondia com o refrão. Observe que a 

mesma divisão tripla se encontra também no Sl. 115:9-11 (Israel, casa de Arão e os que 

temem a Deus), enquanto o refrão vem do Salmo 136. O salmista aponta para Deus e 

sua bondade. Logo o salmista convoca todo o povo, todo o sacerdócio a louvar a Deus 

por causa dos seus atos bondosos. Hoje, você já parou para louvar a Deus por causa de 

Sua bondade? 

 

(v5-v21) O tema através desta passagem é de regozijo porque Deus concedeu o 

livramento e a vitória. Em seu uso real, esta passagem, por causa de sua natureza 

individual, exigia uma voz de solo. A voz representava a nação personificada de modo 

geral e os crentes reunidos particularmente. Com os versículos 19-21, a procissão sem 

dúvida alcançava os portões do templo e pediam entrada.  

 

(v22-v29) Estes versículos contêm muitas palavras bastante conhecidas por causa de 

sua aplicação neotestamentária. O versículo 22, descrevendo a principal pedra angular, 

era provavelmente um provérbio daquele tempo referindo-se a Israel, rejeitado pelos 

grandes edificadores de impérios por ser indigna de se adaptar aos seus planos. Mas a 

missão divina de Israel foi focalizada e cumprida em seu representante maior, o 

Messias. Assim Jesus apropriou-se dessas imagens retóricas no seu próprio ministério 

(Mt. 21:42; Mc. 12:10; Lc. 20:17; Atos 4:11; Ef. 2:20; I Pe. 2:7). A bênção sacerdotal do 

versículo 26 encontrou expressão seis vezes nos Evangelhos por causa de sua aplicação 

distinta à missão de Cristo. 

 

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

a) Um de nossos maiores consolos é saber que o Senhor está ao nosso lado para nos 
ajudar. Não há razão para temer pessoas ou coisas, porque, com o Senhor ao nosso 
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lado, seremos mantidos fortes e em segurança. Paulo resumiu isso muito bem: “Se Deus 
é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8.31). Como uma pessoa pode saber que Deus 
está ao seu lado? Como esse conhecimento pode lhe dar esperança e ousadia? 

b) Muito antes de Jesus ir a Jerusalém em sua última páscoa, Deus tinha revelado que 
Cristo seria rejeitado pelos líderes do seu povo, mas seria exaltado por Deus de um 
modo surpreendente para se tornar o fundamento da igreja. Isso requer duas respostas. 
Primeiro, devemos orar “hosanna” não apenas com os lábios, como as multidões no 
Domingo de Ramos, mas com o coração, clamando que o Senhor nos salve dos nossos 
pecados. Segundo, devemos nos alegrar pela vinda de Cristo para ser o sacrifício pelos 
nossos pecados (v. 27) e por sua ressurreição e ascensão ao céu (v. 22). O fiel amor de 
Deus durará para sempre por aqueles que estão em união com Jesus Cristo. Como você 
pode incorporar essas práticas e atitudes do coração em sua vida? 

 

6. Intercessão: Interceda pela igreja e as congregações, por todos os pastores e 

dirigentes de cada congregação, que Deus conduza todas as atividades delas. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


