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1. Leitura: Salmo 62 

 

2. Cântico: O Grande Amigo - Hino 155 CC 

 

3. Oração: Rogamos a Deus pelos missionários que dependem das nossas 

ofertas e que nós possamos honrar, com o nosso compromisso junto a eles, 

pedimos a Deus também misericórdia pelo nosso país, e que nossos 

governantes adotem medidas corretas para o combate do Covid-19. Amém!  

 

4. Introdução Salmo 3: Davi, embora expulso do seu reino, deprimido e sem 

qualquer esperança de encontrar amenizar suas dores em alguma parte da 

terra, não cessa de invocar a Deus e de buscar  apoio em suas promessas 

contra os mais profundos terrores, contra os motejos e cruéis assaltos de seus 

inimigos; e, finalmente, contra a própria morte, que avançava para ele cokm 

todo o seu vigor. No fim do Salmo, ele se congratula consigo mesmo e com 

toda a igreja em referência à maior de todas as bênçãos. 

 

5. Dores e lamentações (v.1-2).  

 

Quão amarga era a dor de Davi oriunda da conspiração que sofria de sua 

própria casa, a qual provinha da traição de seu próprio filho, o que para cada 

um de nós é fácil de conjecturar-se à luz das sensibilidades da natureza 

humana. E quando, alem de tudo, ele sabia muito bem que tal dor era trazida 

por Deus mesmo em decorrência de sua própria culpa, ao manchar a esposa 

de outro homem e derramar sangue inocente, não fosse o encorajamento 

recebido da promessa divina que o faz esperar pela vida mesmo em face a 

morte. 

 

Deus o puniria expressamente em decorrência de seu adultério e de sua 

perversa traição contra Urias, não pode haver dúvida de que ele fosse afinal, 
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oprimido com graves e terríveis  tormentos do espírito. Depois que ele se 

humilhou perante Deus, porém, cobrou animo; e ao sentir-se assegurado de 

haver obtido o perdão, sentiu-se também plenamente persuadido de que  Deus 

estava do seu lado. 

 

A história sagrada não só ensina que Davi foi destronado, mas também 

abandonado por quase todos os homens; de modo que tinha bem perto de si 

tantos inimigos quanto o número de seus súditos. O terceiro versículo expressa 

mais enfaticamente o orgulho de seus inimigos, escarnecendo dele como um 

pária e como uma pessoa cujas circunstâncias era sem esperança.  

 

Quebremos seus laços (v.3-4). 

 

Davi deixa claro que não importa o que os seus inimigos falem, ele testifica que 

continuaria confiante na palavra de Deus. Além disso, tudo indica que ele 

acalentara previamente uma inabalável esperança de livramento, à luz da 

circunstância de não fazer aqui menção de sua presente calamidade como um 

castigo a ele infligido pela mão de Deus; antes, porém, dependendo do auxilio 

divino, corajosamente encontra seus inimigos, os quais estavam movendo um 

perversa guerra contra ele. 

 

Ao comparar Deus a um escudo, sua intenção era dizer que ele era sua glória, 

visto ser ele o mantenedor e o defensor da dignidade real que lhe aprouvera 

conferir-lhe. 

 

Com a minha voz clamarei ao Senhor (v4). 

 

Aqui ele nos informa que jamais fora tão abalado pela diversidade, ou 

humilhado pelos escárnios ímpios, ao ponto de ver-se impedindo de expressar 
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a sua fé; não obstante, quanto mais se sentisse inquieto, mais ele repousaria 

em Deus. 

 

Por isso, os santos nunca deixam de finalmente ser vitoriosos sobre todos os 

seus temores, enquanto que os ímpios, que não põem em Deus sua confiança, 

são mergulhados em desespero, mesmo quando se deparam com os mais 

insignificantes perigos. 

 

Levanta-te, Senhor (V.7-8) 

 

Como nos versículos anteriores Davi se gloriou de seu estado de tranquilidade, 

agora fez-se evidente que deseje ele da parte do senhor que seja preservado 

em segurança ao longo de toda sua vida. Ele pois pede que seja preservado, 

porquanto se via a mercê do perigo, pois ele declara que fugia para Deus em 

busca de socorro em meio aos perigos e humildemente orava por livramento. 

Assim a salvação se concretizava, ele dava graças, e desta forma ele testifica 

que reconhecia ser Deus o Autor do livramento que obtivera. 

 

A salvação pertence ao Senhor 

 

A salvação e o livramento se encontra tão somente nas mãos de Deus. A luz 

destas palavras, Davi não só reivindica para Deus o ofício exclusivo de salvar, 

contrastando com o poder divino com todo o socorro humano, mas também 

declara que , mesmo que milhares de mortes pendam sobre seu povo, todavia 

isso não pode incapacitar a Deus de salva-lo. Calvino asseverou dizendo “ No 

final do Salmo, Davi afirma que isso fora concedido, não tanto em função dele 

como individuo, quanto em função de todo o povo, que é a igreja universal, 

cujo bem estar dependia da segurança e prosperidade de seu reino, para que 

a mesma fosse preservada da destruição. 
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6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Deus nos dá a salvação e o livramento, porém não nos livra da sua ira 

mediante os nossos pecados, Davi aprendeu isso quando estava sendo 

perseguido pelo o próprio filho.  

 

b) Mesmo diante de tanta perseguição e sofrimento, mesmo em meio a tanta 

angústia, Davi encontrava refúgio em Deus, tendo sempre em mente que 

nunca iria lhe abandonar.  

 

c) O lamento e choro nunca devem ser bases do nosso afastamento de Deus, 

muito pelo o contrário devem ser bases para fortalecer nosso relacionamento 

com ele. 

 

7. Cântico: Jesus me Transformou - Hino 46 CC 

 

8. Oração: Senhor e amado de minha alma, oramos por todos os membros do 

ministério Batista Shekinah, por todos aqueles que estão enfermos, acamados 

ou internados, lhe rogamos Oh! Pai, para que nos livre de toda a enfermidade, 

e te pedimos perdão humildemente pelos nossos pecados. Amém! 


