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1. Leitura: Salmo 61 

 

2. Cântico: Quão Formoso és 

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

 

3. Oração: Ore a Deus em favor do nosso país, pedindo a Ele sabedoria para 

os governantes, orando também pelo grupo de risco e por todos os cidadãos 

acometidos pelo Covid-19. 

 

4. Leia Salmo 2: Davi se orgulhava de seu reino, ainda que assaltado por uma 

vasta multidão de poderosos inimigos, seria, não obstante, perpétuo, visto que 

ele era protegido pela mão e poder de Deus. Ele acrescenta que, a despeito de 

seus inimigos, seu reino se estenderia até aos confins da terra. E assim ele 

exorta os reis e demais governantes a despirem-se de seu orgulho e a 

receberem, com mentes submissas, o jugo que Deus lhes impôs. No entanto, 

este salmo contém uma profecia concernente ao futuro reino de Cristo. 

 

5. Davi o Ungido (v.1-3).  

 

Sabemos que muitos conspiravam contra Davi e se esforçavam por impedi-lo 

de subir ao trono, e de suas hostis tentativas, houveram de ser julgado segundo 

os olhos dos sentidos e da razão. Teria certamente a razão em encher-se de 

apreensão e prontamente perder toda a esperança de tornar-se rei. Porém, 

Davi tinha sido feito rei por designação divina, pois não cobiçara nada disso e 

nem mesmo o imaginava, revestiu-se de coragem por meio de uma inabalável 

confiança em Deus, contra o mundo inteiro. 

 

Ao honrar-se com o título de messias ou ungido, Davi declara que reinava tão 

somente pela autoridade e mandato de Deus, visto que o óleo trazido pela mão 

de Samuel fez rei a ele que antes não passava de uma pessoa desconhecida. 

https://www.youtube.com/watch?v=wbjueF_kTbA
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Os inimigos não imaginavam que estariam proferindo golpes contra o próprio 

Deus, e em outras palavras atacar Davi era atacar o próprio Deus.  

 

O reino temporal de Davi era para o antigo povo de Deus, um penhor do reino 

eterno, que finalmente foi estabelecido na pessoa de Cristo. O reino de Cristo 

e descrito suficientemente pelos apóstolos, os quais vendo os ímpios 

conspirarem contra ele At 4.24. Davi o que testificou acerca do seu próprio 

reino são propriamente aplicáveis a Cristo. Todos quanto se levantam contra 

Davi fazem guerra contra Deus, todos quantos se levantam contra Cristo 

guerreiam contra o próprio Deus 

 

Quebremos seus laços (v.4-6). 

 

Os inimigos de Davi estavam dispostos a ferro e fogo para banir Davi do trono, 

mas perguntamos: Como poderiam destruir o reino que Deus mesmo 

estabelecera? Em oposição a todos eles Davi coloca só o poder de Deus na 

tentativa dos seus inimigos de frustrar o decreto Divino. Davi os denomina 

como os reis da terra, apresentando a condição deles, no entanto, ele utiliza 

as palavras “aquele que habita no céu”, enaltecendo o poder de Deus, 

mostrando que este poder permanecia intacto e inalterado. Deus estava com 

Davi mesmo com sua ação não sendo propriamente atuante com Davi, Deus 

não é conivente com a perversidade de seus inimigos, mas, sim prorrogando 

sua ação de sua ira no tempo apropriado. 

 

Declararei o decreto (7-8). 

 

Davi, para desfazer toda a pretensão de ignorância de seus inimigos, assume 

o ofício de pregador, a fim de publicar o decreto de Deus. Tal coisa, porém foi 

legitimamente cumprida em Cristo, e Davi, indubitavelmente, sob a influência 

do espírito de profecia, tinha uma referência especial a ele. Cristo por si próprio, 

provou ter sido investido com o poder legítimo de Deus, não só por meio de 



I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H  

 

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 2 
(Adaptado da Bíblia de Estudo Herança Reformada) 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 
 

seus milagres, mas também pela pregação Ef 2.17. Calvino comentando sobre 

isso diz “Portanto, assim que ouvimos o evangelho pregado por homens, 

devemos considerar que não é propriamente eles quem fala, mas Cristo” 

 

Vaso de oleiro (V.9) 

 

Cristo é munido de poder pelo o qual possa reinar mesmo sobre aqueles que 

se opõem à sua autoridade e recusam obedecê-lo. No entanto, ainda que Cristo 

não mova sequer um dedo contra seus inimigos, os destrói com a vara de sua 

boca. Portanto, quando Davi fala de “quebrar” e “despedaçar”, isso se aplica 

somente aos rebeldes e incrédulos que se sujeitaram a Cristo, não porque se 

sujeitaram em decorrência do arrependimento, mas porque se veem arrasados 

pelo desespero. 

 

Temor e alegria (10-11-12) 

 

Tendo Davi, como proclamador dos juízos divinos, anunciado a vingança de 

que Deus tomaria contra seus inimigos, procede agora, no caráter de profeta e 

mestre, a exortar os incrédulos ao arrependimento, para que, sendo tarde 

demais, não fossem compelidos a reconhecer pela triste experiência, que as 

divinas ameaças não são inúteis e nem eficazes. Calvino asseverou ! “o 

princípio da genuína sabedoria consiste em que o homem se desvencilhe do 

orgulho e se submeta à autoridade de Cristo”. 

 

O salmista, portanto os informa que enquanto não aprenderem a temerem-no, 

e assim recuperá-los de sua rebelião. Davi expressa ainda mais distintamente 

a que gênero de temor e serviço Deus requer. Visto ser a vontade de Deus 

reinar pela mão de seu Filho, e visto ter ele gravado em sua pessoa as marcas 

e insígnias para com ele consiste em abraçarmos reverentemente seu filho, a 

quem ele designou rei sobre nós Jo 5.23. 
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6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Estes versos de salmos nos apresentam grandes verdades, uma vez que, de 

igual modo Davi foi ungido por Deus para reinar, assim fez com o seu Filho 

unigênito. Davi tinha grandes inimigos que se levantavam contra ele, no 

entanto, ele sabia que Deus iria levantar sua ira contra os rebeldes. 

 

b) Todos os reis que se levantaram contra Davi não sabiam que estavam 

lutando contra o próprio Deus, pois foi o mesmo que colocou Davi como Rei 

e estabeleceu o seu reino. De igual modo encontramos rebelião contra Cristo 

no Novo Testamento, mal eles entendiam também que estavam se 

rebelando contra o próprio Deus. 

 

c) Em meio tanta perseguição Davi chorou, murmurou, mas sabia que os 

desacatos de Deus no momento certo, iriam provar da ira do Deus Altíssimo. 

 

7. Cântico: Ele vem pra te salvar  

(link:https://www.youtube.com/watch?v=7_84klayCqg&list=RD7_84klayCqg

&start_radio=1) 

 

8. Oração: Deus, entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos perdão 

pelos nossos pecados, livra-nos de todo o mal, abençoa-nos com tua 

misericórdia, e nos conduza com o teu Santo Espírito em teus caminhos, nos 

usa conforme a tua vontade, a ti seja dada toda glória. Amém! 

  


