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1. Chamada: Salmo 118:28-29 

 

2. Louvor: Perdão e Graça (Link: https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0 – Ministério 

Vineyard) 

 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao Senhor confessando 

os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua providência.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 1] Ao longo dos próximos dias estaremos meditando no livro de 

Salmos, o qual é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias, subdividida 

em cinco livros. Muito oportuna a realidade que estamos experimentando, tais canções são 

próprias para o uso, tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular, sendo 

considerados com um resumo de toda a Bíblia. 

 

O Salmo 1, provavelmente composto como uma Introdução ao Saltério, cristaliza o que 

frequentemente se expressa na coleção que segue, como também em Provérbios e nos ensinos 

de Jesus, que os homens se dividem em duas classes, em dois modos de vida cujos caminhos se 

contrastam, mostrando não somente o presente mas também o futuro de cada grupo: o justo e 

o ímpio [Pv 4:14-18; Mt 7:13-14, 24-27]. 

 

O caminho do homem justo [v.1-3].  

 

O Saltério começa com uma forte emoção: Oh! Que felicidade o homem que segue o plano de 

Deus. Em primeiro momento, o homem [focando um homem em particular como representante 

ideal dos justos], é descrito negativamente, que não aceita o princípio dos ímpios, a participação 

das práticas de pecadores declarados e finalmente a união com aqueles que zombam 

abertamente. Os verbos “anda”, “se detém”, “se assenta”, descrevem os passos característicos 

do perverso, os quais o justo evita.  

 

 Observe que no verso 2, o paralelo triplo entre os três verbos e suas cláusulas modificadoras 

gera uma mudança da recusa negativa para o deleite positivo. Tal homem tem prazer na Lei do 

Senhor e medita ou constantemente reflete nos ensinamentos divinos. Como resultado, ele se 

torna cada vez mais como uma "árvore transplantada", com as raízes nas realidades eternas. 

Vitalidade constante lhe é assegurada e o sucesso final é certo porque ele colocou a sua 

confiança firmemente em Deus.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0
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O caminho do homem ímpio [v.4-6]. 

 

Agora surge uma mudança abrupta com as palavras “não são assim”. O agudo contraste 

intensifica-se com o uso deste termo frequente para os ímpios, que representa a oposição exata 

para o outro termo, os justos. Contrária a árvore firmemente estabelecida, os ímpios são 

varridos pelo vento. Aquela vida que não tem raiz, e que não tem absorvido energia dos recursos 

de Deus, não é mais do que moinha, tão leve e sem valor que o vento do Espírito rapidamente 

espalha e dispersa. Em construção paralela, os ímpios e pecadores não têm a promessa de 

participação na companhia vindicada dos justos. Enquanto Deus conhece intimamente, cuida e 

se preocupa com o caminho dos justos, os ímpios simplesmente vão à deriva até a final 

destruição. 

 

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

 

a) Os crentes devem ser as pessoas mais felizes, pois conhecem a Deus, seu amor maravilhoso, 

suas promessas pactuais, seu perdão abundante e sua presença permanente. Temos tristezas, 

mas não razão para sermos infelizes. Embora sejamos tentados a desfrutar da companhia e dos 

prazeres dos ímpios, e a graça de Deus nos torna diferentes deles e nos permite obter todo o 

prazer da Escritura e do Espírito Santo, que promove santidade em nós. No dia do juízo, 

escaparemos da ira de Deus e descobriremos como ele cuidou de nós com amor durante a nossa 

vida. Como isso o encoraja a seguir a Cristo? 

 

b) Cristo é supremamente o homem bem-aventurado [Sl 72:17]. Ele é o rei ideal separado dos 

pecadores [v.1; Hb 7:26] e dedicado a cumprir a lei de Deus [v.2; 40:7-8]. Consequentemente, 

ele é uma árvore frutífera, alimentada pelo Espírito Santo [Is 11:1-2] e cheia de boas obras [Is 

4:2; At 10:38]. Em união com ele por meio de uma fé concedida pelo Espírito, também podemos 

nos tornar frutíferos por causa da sua plenitude. O que isso lhes ensina? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares e irmãos em Cristo 

[Petição do dia: ore por todos os profissionais, direta ou indiretamente, empenhados na pesquisa 

de tratamentos, no cuidado dos enfermos e na prevenção do vírus]. 

 

7. Conclusão: Criador do céu e da terra, confiamos e ti para nos manter sob teus cuidados. 

Guarda-nos do mal, protege-nos do dano. Ajuda-nos a conhecer-te para seguir-te, para que 

todas as nossas idas e vindas possam se ajustar ao teu propósito em nossas vidas, por meio de 

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 

  


