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1. Leitura: Isaías 54. 14-15 

 

2. Cântico: Tu És Deus – IBSPLAY 

(Link: https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us ) 

 

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 121] 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).  

 

O Auxílio do Salmista (vs. 1,2)  

Como o peregrino avista seu destino, ele vê as colinas que circundam 

Jerusalém. Essas colinas inspiravam em muitos o senso de confiança. O 

salmista, porém, então indaga de onde realmente vem seu socorro. Sua 

resposta é enfática. Certamente este não vem das colinas! Enfaticamente, 

ele vem de Deus. 

 

A Segurança do Salmista (vs. 3,4)  

O peregrino cantará agora tropeçando neste estágio da jornada? 

Certamente que não, pois ele tem um guarda que não dorme, e com 

ênfase ele diz que não se permitirá que seus pés resvalem (cf. Sl 17.5). 

Esta expressão provavelmente envolva a ideia de que Deus está alerta a 

qualquer dos perigos da jornada. 

 

A Proteção do Salmista (vs. 5,6)  

O Senhor é não apenas aquele que guarda todo o Israel, mas pode-se 

dizer que ele é “o seu guarda”. Chamá-lo “sombra” provavelmente seja 

uma forma abreviada da expressão “a sombra de suas asas” (Sl 17.8; 

36.7; 57.1; 63.7). A “mão direita” pressupõe a posição do defensor ou 

protetor (Sl 73.23; 77.10; 110.5), e o salmista sabe que seu Deus está 

tão perto dele, que exercerá essa função. 

 

https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us
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A Preservação do Salmista (vs. 7,8) 

 

O cântico termina com Yahweh sendo descrito como o Guarda eterno, 

tendo avançado das pequenas coisas (passos) para as grandes coisas 

(toda a vida). Em meio a um mundo pecaminoso e perigoso, ele é capaz 

de guardar-nos de cairmos (Jd 24). 

 

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

a)  A fé assegura ao cristão que tudo ficará bem. Deus está sempre ali 

para nós, nunca dorme, está sempre vigilante e não se cansa. Ele 

nunca falhará, portanto, aqueles que estão em Cristo, ainda que 

sofram e se desviem por um tempo, não permanecerão para sempre 

prostrados. Se os crentes, em tempos antigos, podiam se apegar a 

essa promessa, muito mais nós que já vivemos no tempo do seu 

cumprimento, confiando no Jesus encarnado. Se Deus não poupou seu 

Filho, mas o entregou pelos seus eleitos, certamente ele é totalmente 

favorável a eles e fará com que todas as coisas cooperem para o seu 

bem e para a sua glória em Cristo (Rm 8.28-32). Quando você sente 

mais necessidade dessa segurança? Como você pode usar esse salmo 

para encontrar paz nesses momentos? 

 

6. Intercessão:  Orem para que Deus conceda a vocês um coração 

apegado a sua providência protetora e lhes dê paz em todas as 

circunstâncias. 

  

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! 


