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1. Leitura: Salmo 100 

 

2. Cântico: Antífona - Hino 001 CC 

 

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

sobre os que se encontram no grupo de risco. 

 

4. Leia Salmo 5: 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 5 é uma continuação da 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. Nesse salmo vemos que Davi suplicar a Deus por socorro (cf. 

5.1-2), ele apresenta uma atmosfera de luta entre o justo e o ímpio, semelhante 

como nos salmos 3 e 4. A partir desse Salmo podemos retirar lições muito valiosas 

para os dias de hoje: 

 

“Escuta, Senhor” (v.1-3).  

 

O salmista, Davi, começa invocando o nome de Deus, pedindo que Ele escutasse as 

suas orações. Ele tinha a certeza que Deus o escutava, pois no capítulo anterior ele 

afirma que Deus o escolheu para ser piedoso, mas o mesmo está sofrendo. Davi, em 

sua oração faz algumas afirmações sobre quem é Deus: (1) Deus presente, acessível 

e íntimo, que escuta nossas orações; (2) Deus que supre, pois Ele que nos dá tudo o 

que é necessário para vencermos qualquer dificuldade que temos passado; (3) Deus 

soberano, pois Ele está assentado em um alto e sublime trono (Is 6.1) e por isso a 

ele podemos levar nossas petições, tendo a certeza de uma resposta (sendo um “sim” 

ou um “não”). Logo Davi mostra que tal sofrimento é tão grande que logo nas 

primeiras horas da manhã ele têm entregue a Deus o seu clamor, pois em Deus ele 

têm a segurança que está sendo ouvido. Tal segurança o leva a ter esperança em 

Deus que ele será respondido, que ele será socorrido. 

 

O justo e o injusto (v.4-10). 

 

Davi começa o verso 4 afirmando a santidade de Deus, por isso ele não têm prazer na 

injustiça e o mal não consegue habitar, o ímpio, perante Deus, desfalece, pois não 

suporta o “peso” da santidade de Deus. Davi apresenta algumas coisas as quais Deus 

não têm prazer: (1) nos injustos; (2) nos arrogantes; (3) nos que praticam o mal; (4) 

nos mentirosos; (5) nos assassinos; e (6) nos traiçoeiros. Todos estes apresentados 

são aqueles que o Senhor rejeita, são os ímpios, e não têm prazer em suas atitudes. 

Podemos fazer uma alusão aquilo que o apóstolo Paulo ensina sobre as obras da carne 
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em Gálatas 5.19-21, obras das quais não habitaram perante a presença do Deus 

Altíssimo. Logo o contraste é feito, pois todo aquele que não possuí as mesmas 

praticas dos ímpios são aqueles que habitaram com o Senhor. Aqueles que vivem 

conforme a vontade de Deus são os que temem a Deus e a ele se prostram, são 

aqueles que vivem em busca da justiça de Deus, e não deseja nada demais do que 

essa justiça para o inimigo que for. São aqueles que estão nos caminhos de Deus, pois 

sabem que tal caminho é reto e bom. Logo no verso 9, Davi volta ao discurso sobre 

quem são os ímpios, logo afirmando que são aqueles que não existe nenhuma 

confiança, são aqueles os quais investem todo o seu tempo para fazer o mal aos 

outros, aos que estão em sua volta. Esse é o contraste entre aqueles que vivem para 

Deus e os que vivem para si mesmos, vivem sem Deus, por isso Davi ora a Deus 

pedindo que Ele faça sua justiça (condene-os), que eles mesmos sofram do próprio 

mal que fazem ao próximo, estes são aqueles que se rebelaram contra o próprio Deus 

 

Alegria no Senhor, pois Ele que nos abençoa(v.11-12). 

 

Davi chama a atenção de todos aqueles que vivem para Deus, eles devem alegrar-se 

sempre Nele. Todo e qualquer pessoa que encontrou seu refúgio em Deus, além de se 

alegrar Nele, devem cantar sempre a Deus com muita alegria. O louvor habita na casa 

daqueles que temem a Deus em toda a sua vida. Todos os que se refugiam no Senhor 

tem a certeza de uma segurança plena Nele, somente aqueles que são piedosos e 

escolhidos por Deus podem ser capazes de amá-lo e, muito mais, estes são 

abençoados e o favor de Deus está com eles, como um escudo. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Deus é bom, é o Deus Todo-Poderoso, por causa disso, devemos ter a certeza que 

Ele ouve nossas orações. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que nos mostram 

o quanto somos frágeis, o quanto somos “breves”, que dependemos de Deus para 

toda a nossa vida. Qual o seu clamor e sua súplica perante o Deus Todo-Poderoso? 

Clame a Deus, somente. Lembre-se que Ele é um Deus presente, Deus que nos supri 

e o Deus soberano sobre todo o universo.  

 

b) Existem, em todo o mundo, os justos e os injustos, aqueles que confiam no Senhor 

e aqueles que tornam sua própria força um deus (como aprendemos na EBD online do 

dia 29/03/2020). Aqui podemos relembrar do devocional de ontem, onde fomos 

chamamos a orar a Deus pedindo que Ele sondasse nosso coração e nos fizesse 

enxergar todo e qualquer caminho mal que nele há, aqui não é diferente, temos 

grandes exemplos, no salmo, quem são os ímpios, nisso já podemos ver se em nosso 

dia a dia temos alguma dessas ações que desagradam a Deus. Ensine os filhos, mais 

uma vez, sobre atitudes que não agradam a Deus, mostre a eles o caminho de Deus 

é o melhor para suas vidas, com o testemunho e ensino. 

 

c) O Senhor é a nossa alegria completa e não existe nenhum outro local que possamos 

encontrar, novamente não entenda mal o que será expressado, mas não são as coisas 

que este mundo nos oferece (bom emprego, boa casa, dinheiro para comprar aquilo 
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que queremos, etc.), que seremos alegres. Somente o nosso Deus que pode nos fazer 

felizes, mesmo em meio a toda sorte de dificuldades, tristezas, etc. Os nossos filhos 

precisam aprender isso o quanto antes, aprender que só em Deus somos 

completamente felizes, por isso, pais, o seu papel é de grande importância, pois os 

filhos, muitas das vezes, são os reflexos dos pais, logo, se verdadeiramente sua alegria 

está no Senhor, há uma grande possibilidade de seu filho seguir pelo mesmo caminho. 

Jovens, o mundo nos oferta muitas coisas, mas devemos orar a Deus e pedir sabedoria 

para discernir aquilo que agrada e faz a vontade de Deus, adultos, sua esperança de 

cuidar de seus lares está no Senhor, sua alegria de cumprir suas responsabilidades 

está no Senhor, na verdade, tudo o que fizer deve ser por causa do Senhor e aos 

idosos, que toda a experiência adquirida ao longo do tempo não sejam motivos para 

lhe causar profunda tristeza, mas sim razão para entender que tudo isso lhe fez 

encontrar sua alegria no Senhor, ensine as futuras gerações a amarem a Deus sobre 

todas as coisas. 

 

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. 

 

 

6. Cântico: Amigo de Deus – Resgate ft. Adhemar de Campos 

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

 

7. 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! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hIrw_wRXAfk

