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1. Leitura: Salmos 138 

2.  

3. Cântico: Ele é exaltado 

 

4. Oração: Ore clamando a Deus em favor dos nossos irmãos em Cristo, em 

especial, sobre os que se encontram no grupo de risco. 

 

5. Leia Salmo 4: 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 4 é uma oração de socorro mediante a angústia. É um Salmo escrito 

pelo rei Davi, aquele chamado de o “homem segundo o coração de Deus” (Atos 

13.22). Este capítulo pertence a um grupo de Salmos, que vai do Salmo 3 a 

6, que provavelmente foram escritos na época em que o rei Davi estava sendo 

perseguido pelo seu filho Absalão. Mesmo com toda essa angústia, Davi deixa 

bem claro que ele está bem, até mesmo durante o sono, mas o Salmo 4 possuí 

uma declaração muito forte, “quando me deito, logo pego no sono” (cf. 4.8), 

a partir desse Salmo podemos retirar lições muito valiosas para os dias de hoje: 

 

Um rei angustiado e um apelo a Deus (v.1).  

 

Você, muito provavelmente, já deve conhecer a história do rei Davi, suas 

conquistas, como ele buscou obedecer a Deus, como Deus agiu com justiça em 

sua vida, os motivos reais da perseguição que ele estava sofrendo do seu 

próprio filho, Absalão. Mas mesmo Davi sendo quem era, isso não lhe dá o 

“direito” de não passar por angústias, por sofrimentos. Mesmo Davi sendo 

quem era, o “homem segundo o coração de Deus”, ele estava, por hora, 

“sofrendo”. Davi faz um pedido triplo a Deus, ele pede por justiça, alívio e 

misericórdia. Mas, o que esse verso realmente quer nos ensinar? Que somente 

Deus é justo, por isso somente Ele pode nos trazer a verdadeira justiça, 

somente Deus é provedor, por isso somente Ele pode nos livrar de nossas 

angústias, somente Deus é misericordioso, por isso somente Ele pode nos livrar 

do mal. Quem é melhor do que Deus para cuidar de você? 
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Um rei que aconselha (v.2-5). 

 

Davi, mesmo em meio a sua angústia, traz aconselhamentos para seus leitores. 

Veja bem, primeiramente ele faz uma denúncia, apontando o erro dos líderes 

que estão acusando injustamente, difamando sua imagem, maquinando o mal 

e prosperando a custa de falsidades. Logo ele afirma que tais homens não 

permanecerão (lembrando do devocional que fizemos no salmo 1, sobre o 

caminho dos ímpios), mesmo com toda essa mentira sobre Davi, novamente 

ele traz uma grande verdade, que mesmo que todos se levantem contra ele, o 

Senhor é quem o escolheu. Ao afirmar que o Senhor é quem escolhe os 

piedosos, Davi afirma que Deus escolhe aquém ele quer e os torna pessoas 

piedosas, ou seja, pessoas que vivem conforme a vontade Dele, segundo a Sua 

palavra. Por sermos escolhidos por Deus, Ele ouve nossas orações, pois “o 

Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos” (Pv 15.29). Davi 

ainda nos ensina que a preocupação desses homens não está em Deus, apenas 

naquilo que eles têm ou podem conquistar, e quando não alcançam se iram. 

Davi os aconselha a refletirem em suas próprias vidas e se aquietarem, pois, a 

ira não os leva a nada. Provavelmente outra denúncia estamos vendo aqui, 

pois aqueles que se iram e pecam, não observam aquilo que Deus os ensinou 

a fazerem, por isso Davi os alerta quanto a isso dizendo “ofereçam sacrifícios 

como Deus exige e confiem no Senhor”. 

 

Um rei confiantemente sereno no Senhor (v.6-8). 

 

Davi, faz uma excelente pergunta e a sua resposta é a mais bela de todas. 

Quem nos fará desfrutar o bem? Somente Deus é capaz de nos fazer desfrutar 

desse bem, mas que bem é esse, é quando o Senhor resplandece sobre nós a 

luz do Seu próprio rosto! Isso significa que somente Deus revela quem Ele é a 

nós, e tal “resplandecer” é tão bom, tão excelente, que nos permite desfrutar 

o bem. Logo Davi afirma, mais uma vez, que só Deus pode nos dá uma alegria 

completa, como vemos isso nos salmos? Simples, quando Davi afirma que tal 

alegria que Deus pode nos dar é muito maior do que os têm fartura de trigo e 

de vinho (cf.4.7), isso significa que a alegria que vem do Senhor é muito 

melhor e maior do que a falsa alegria de uma dispensa cheia, de muitos bens 

que alguém possa ter, de toda e qualquer coisa que alguém possa fazer ou 

obter para saciar suas próprias necessidades. Mesmo estando angustiado, Davi 

afirma que tal momento em sua vida não se compara com a alegria e o bem 

que vem de Deus, por isso ele pode se deitar e logo pegar no sono, pois o 

próprio Senhor é sua segurança. 
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6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi estava angustiado. 

Quantas vezes, em nossas vidas, não ficamos assim? Quantas vezes já 

passamos por sofrimentos que nos parecem tirar nosso descanso? Mesmo 

quando passamos por esses momentos na vida, precisamos agira como Davi, 

orar a Deus e suplicar a ele e não devemos andar ansiosos por cosia alguma 

(Fp 4.6). Precisamos ensinar nossos filhos a caminharem nessa direção, ver 

quais são suas maiores dificuldades e, além de mostrar a eles como fazer, 

ensiná-los a orarem a Deus pedindo que o Senhor os ajude em suas 

dificuldades. Aos adolescentes, jovens, adultos e os mais experimentados (os 

idosos), entreguem suas petições a Deus, suas angustias, mas confiando que 

ele nos ouve. 

 

b) Não podemos ser como os ímpios, usar de todos os meios para se promover 

(mentiras, calunias, difamações, etc.), precisamos orar a Deus pedindo que Ele 

sonde os nossos corações, caso tenhamos ou pensamos em agir assim. 

Ensinem as crianças que tal atitude não é bom, não vale a pena, não glorifica 

ao Senhor. Ensinem as crianças que se promover em demérito do outro é uma 

atitude ruim. Quando dizemos que Deus quem escolhe seus piedosos temos a 

segurança que o Senhor finalizará a obra que iniciou em nossas vidas (Fp 1.6), 

e que verdade maravilhosa. Precisamos crer no Senhor e nessa verdade até o 

fim, essa é a perseverança dos santos. 

 

c) O Senhor quem nos faz desfrutar o bem, o bem de conhecê-lo (Ele que 

resplandece a luz do seu rosto sobre nós), o Senhor que nos dá a alegria 

genuína, verdadeira, Ele que nos supri e cuida, seja qual for nossa necessidade 

que cumpra a Sua vontade. Não entendam mal o que vou lhe dizer, mas não é 

ter todo o bem do mundo que teremos uma alegria completa, não é ter um 

excelente salário, um excelente emprego, um excelente relacionamento, seja 

o que for, nada disso nos dá uma alegria completa. Tal ensinamento precisa 

estar enraizado em seu coração para que não vacile e para que possam ensinar, 

a cada um membro de sua família, que nossa alegria completa está no Senhor. 

Saiba que se confiamos em Deus, não importa a circunstância que estejamos 

passando, conseguiremos dormir em paz. 

 

Em meio ao desespero e ao pânico que assola o mundo nestes dias, que o 

nosso testemunho de fé brilhe a todos os que nos cercam, independente das 

circunstâncias, e que ao nome de Jesus seja dada toda honra, glória e louvor, 

que lhe é devida. 
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7. Cântico: Tudo Entregarei – 295 CC 

 

8. Oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos pois és o nosso 

Deus e governas sobre tudo. Que as nações do mundo possam reconhecer-te 

e ouvir a tua voz. Destrói o pecado e a incredulidade. Elimina toda barreira que 

se levante ao triunfo do Evangelho e antecipa o dia quando todo joelho se 

dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nos ensina que 

nossa alegria completa só encontramos em Ti. Sonda o nosso coração e me 

mostra todo o caminho mal, nos faz voltar somente a Ti e confiar somente em 

Ti. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

  


