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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Toda Honra, Glória e Louvor – Comunidade da Vila 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=FupElw2Fepw) 

 

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 119] Essencialmente um poema didático, este 

salmo toma a forma de um testemunho pessoal. Embora o poema contenha 

alusões à perseguição e mostre certas características de lamentação, seu 

propósito principal é glorificar a Torá (a lei ou os ensinamentos de Deus). O 

salmista dirige quase cada versículo a Deus, usando muitas formas de 

petições. Ao mesmo tempo, ele usa alguns sinônimos para a lei em quase 

todos os versículos. Os sinônimos são a lei, testemunho, preceitos, juízos, 

mandamentos, estatutos, palavra, caminho, vereda. Possivelmente ao 

empregar dez termos para descrever a Torá Divina, ele seguia a orientação 

do Sl. 19:7-9, onde seis desses sinônimos foram usados com referência à 

lei. Poderíamos retirar muito mais lições desse salmo, o maior desse livro, 

mas com isso podemos aprender algumas lições: 

 

A lei do Senhor 

O salmo, por todo ele, aponta para a lei de Deus, comunicando sua 

perfeição e o quanto ela é necessária para que não venhamos mais pecar 

contra Deus (v11). Toda a lei de Deus é perfeita, bem-aventurados são 

aqueles que a obedecem, que a ouvem (v1), tal lei é para esses como uma 

luz que ilumina seus caminhos (v105). Além disso, a lei do Senhor é seu 

testemunho, tal que nos deixa maravilhados (v129). Quanto testemunho, 

ela é justa e eterna, dando-nos sabedoria para viver (v144). A lei como 

testemunho, também são ordenanças de Deus, sendo ela reta e fiel (v138). 

Quanto a lei ser um preceito, ela nos dá a liberdade em Deus (v45), pois 

somente a verdade de Deus pode nos tornar livres da escravidão do pecado. 

Nela precisamos meditar e respeitar (v15). A lei como preceito nos dá 

entendimento, a ponto de sermos reconhecidos como mais sábios que os 

mais antigos, mais experientes (v100). Ao vier conforme os preceitos de 

Deus, a Sua poderosa mão nos socorre (v173). A lei do Senhor quanto juízo 

é justa (v106), tal juízo gera em nós temor e tremor (v120), é reta (v137). 

Os juízos de Deus é o caminho da verdade (v30) e a esse juízo devemos 

desejar todo o tempo (v20). Além disso a lei do Senhor é vista como 

estatutos (v8; v68; v112; v171), como a palavra (v89; v105; v147; v148), 
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como caminho (v1; v3; v14; v15; v30) e vereda (v35). Em resumo essa é a 

lei do Senhor, perfeita e reta, justa e verdadeira, que conduz o homem que 

a obedece em ser “santo, como é santo aquele que nos chamou”. 

 

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

a) Esse salmo, um salmo alfabético, foi evidentemente planejado para ser 

memorizado e guardado no coração. A Palavra de Deus é um grande 

tesouro, e é bom não apenas meditar nela, mas também guardá-la na 

memória (v. 11), para que, em tempo de necessidade, possa ser facilmente 

lembrada. Como em quase todos os versos desse salmo o salmista se dirige 

a Deus, somos lembrados de que, juntamente com a leitura da Bíblia, 

precisamos da oração. Devemos orar que Deus, pelo seu Espírito Santo, 

revele coisas maravilhosas a nós, que extraiamos da Escritura grande e 

durável proveito. Embora os crentes passem por muitas mudanças, é 

importante perceber que a Palavra escrita de Deus é estável e permanece a 

mesma para sempre. Para nosso maior conforto, ela é a verdade não 

adulterada e imutável. Qual verso desse salmo o conforta ou o desafia 

especialmente? Como você pode responder a ele em oração? 

 

6. Intercessão: Interceda pela Igreja Batista Shekinah e a volta de todas as 

atividades da igreja, de forma gradual. Agradeça a Deus por Ele ser 

santíssimo. 

 

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! 


