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1. Leitura: Salmo 117.1-2 

 

2. Cântico: Nosso Deus – Cântico Congregacional 

(Link: https://youtu.be/Newz1WBov9g ) 

 

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 120] Os 15 salmos que têm esse título (Sl 

120—134) são chamados de “cânticos de peregrinação” e têm sido 

tradicionalmente entendidos como parte da liturgia associada a peregrinos 

que iam a Jerusalém para as três grandes festas do calendário religioso da 

antiga aliança (Êx 34.22-23; Dt 16.16). Salmo 120 é oriundo da idéia da 

ovelha desgarrada, já mencionada no versículo final do Salmo 119. Aqui o 

salmista se assemelha a uma ovelha entre lobos em seu próprio país, e 

isto abre a cena para a peregrinação de um ambiente doméstico hostil 

para as alegrias e bênçãos do culto em Jerusalém. 

 

 

Recordando as Experiências Passadas (v. 1) 

salmo se abre, não com a situação imediata confrontando o salmista, mas 

com a recordação do auxílio anterior do Senhor. A lembrança do auxílio de 

outrora é o estímulo para dirigir novamente sua oração a Deus. 

 
Clamor da Angústia (vs. 2–4) 

As palavras iniciais desta seção especificam a necessidade atual (v. 2). O 

versículo 3 constitui um apelo direto a que Deus envie juízo sobre os 

difamadores. O apelo nesses juramentos é para que Deus lide com a 

situação, ainda que, naturalmente, a pena real não seja prescrita. É 

provável que houvesse alguma ação acompanhante que sugerisse a 

natureza da pena. Aqui o castigo é especificado (v. 4). esperado castigo 

será uma resposta adequada, pois se equiparará à ofensa. A árvore da 

vassoura tinha uma madeira muito dura, e por isso produzia carvões de 

longa duração. O ato de julgamento será mais mortífero do que as 

próprias palavras dos caluniadores. 

 

         Estrangeiro em Sua Própria Terra (vs. 5–7) 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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Meseque e Quedar (v. 5) não eram próximos um do outro. Meseque foi 

chamado em conformidade com um filho de Jafé (Gn 10.2). Quedar foi um 

dos filhos de Ismael e pai da tribo que traz seu nome (Gn 25.13). Tão 

aguda era a angústia do salmista, que sentia como se estivesse vivendo 

entre bárbaros! Ele era um estrangeiro em sua própria terra! O contraste 

entre os dois grupos em sua sociedade é ilustrado pelos versículos 6 e 7. 

Luz e trevas são incompatíveis. As palavras de paz do salmista são 

desafiadas por suas palavras de guerra. Há claramente um intenso anseio 

por livramento que deve vir do Senhor. 

 

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

a) Há um sentido no qual todos os cristãos vivem em Meseque e Quedar, 

pois o mundo não é amigo da graça nem de Deus. É fácil sentir-se fora 

de lugar em um mundo em que os valores são opostos à verdade. 

Deus, o dom da salvação, a esperança da vida eterna e nossa 

obediência à lei de Deus são objeto de zombaria. No entanto, isso é o 

que devemos esperar, pois, embora estejamos no mundo, não 

pertencemos a ele (Jo 17.14). Que exemplo podemos seguir (v. 1-2) 

quando encontramos oposição? 

 

b) Cristo veio para os seus, mas eles não o receberam (Jo 1.11). Exposto 

à malícia e crueldade, nosso Senhor se sentiu isolado e rejeitado 
mesmo entre aqueles que deviam tê-lo recebido bem (Mt 12.39; Lc 

17.25; Jo 8.23; 15.23-25). Ele anunciou um evangelho de paz 

comprado com o seu sangue (Lc 7.50; 10.5; Jo 14.27; 20.19-21,26). 

Contudo, as suas palavras trouxeram divisão e conflito com os 

pecadores (Mt 10.34-38). O que isso nos ensina a esperar se o 

seguirmos? 

 

6. Intercessão:  Encerrem pedindo que Deus lhes ensine a resistir à 

oposição que o mundo faz à igreja e ao evangelho. 

 

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! 


