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1. Leitura : Salmos 98.1-2 

2. Cântico: Hino n◦328 “Sossegai” do Cantor Cristão  

3. Oração: Neste momento orem entregando seus cuidados e preocupações ao Senhor. 

4. Leia Salmo 91: Após a leitura explique que este é um Salmo para tempos de perigo, 

para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos o poder do mal. Alguns 

aspectos da sua linguagem, de “refúgio” e “escudo”, nos fazem lembrar Davi; outras frases 

ecoam o cântico de Moisés em Deuteronômio 32.  

 

Declaração de confiança (91.1-2): Neste salmo o autor utiliza quatro metáforas que 

representam segurança, ele também utiliza quatro nomes divinos, a saber: altíssimo (v.1); 

onipotente (v.1); SENHOR/ IAWÉ (v.2); Deus (v.2). Com isso ele declara a sua própria fé 

antes de aplicá-la a nós. 

 

Proteção versátil (91.3-6): A maioria dos perigos narrados neste salmo é do tipo que 

ferem sem serem vistos, e contra os quais os fortes são tão indefesos quanto os fracos. Tais 

quais: o laço do passarinheiro (v.3), obviamente são metáforas para os enredos que 

poderiam complicar nossos negócios, ou comprometer nossa lealdade. Há outros males que 

atacam a mente, ou o corpo, mediante agencias humanas e não humanas (v.5 b,6). Quanto 

ao cuidado divino, o salmista usa a imagem protetora da ave mãe (v.4) com a força dura e 

inflexível da armadura (v.4b). 

 

Proteção individual (91.7-10): O pronome “tu” (v.7) é enfático esta é, naturalmente, 

uma declaração de providência exata e minuciosa, e não um encanto contra a adversidade. 

A promessa não menos generalizada de Romanos 8.28 não exclui “nudez, ou perigo, ou 

espada” (Romanos 8.35). 

 

Proteção milagrosa (91.11-13): Assim, a promessa chega a um clímax duplo, ao revelar 

a multidão invisível de “ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de 

herdar a salvação” (Hebreus 1.14) e ao retratar os servos de Deus não meramente como 

sobreviventes, mas também como vencedores, que calcam aos pés os inimigos mortíferos.  
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Foi um aspecto característico do diabo, entender esta promessa como convite à arrogância 

(Mateus 4.6). A  assistência angelical é enviada em caso de necessidade maior (Mateus 

4.11; Lucas 22.43), aceita como fortalecimento para o serviço e sacrifício, e recusada para o 

proveito próprio (Mateus 26.53-54). 

 

O compromisso de Deus (91.14-16): Agora surge o oráculo da confirmação divina: uma 

mudança de voz tal qual se pode ouvir em vários salmos. A confiança que convida a 

proteção do Senhor já foi comparada ao nosso refugiar sob o abrigo d´Ele (Vv.1,2,9). Agora, 

essa confiança é analisada segundo três das suas partes componentes, e a salvaguarda 

divina se subdivide em oito aspectos. 

A expressão a mim se apegou com amor se emprega ao fixar o coração sobre outra pessoa. 

Deuteronômio (7.7; 10.15) leva Israel a lembra-se de que foi o compromisso de Deus, e não 

o do homem, que veio em primeiro lugar.  

Conhece o meu nome é o segundo elemento, sendo que o relacionamento tem conteúdo 

racional, e depende da revelação (cf. Salmo 76.1; Êxodo 34.5-7).  

O terceiro elemento assevera simplicidade disto: ele me invoca. No fundo, a vinculação é 

entre o ajudador e os que não se podem ajudar – um assunto da graça.  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) O povo de Deus há muito tempo, considera esse salmo uma promessa sobre a presença 

protetora de Deus. Ele não deve ser interpretado como dizendo que nenhum dano pode 

sobrevir aos crentes (v.10), mas como dizendo que Deus fará todas as coisas cooperarem 

para o bem daqueles que o amam, fazendo-os mais que vencedores sobre Satanás e este 

mundo mal (Romanos 8.28,37). O modo comum de Deus agir é respondendo as orações 

dos cristãos, sustentando-os nas dificuldades, resgatando-os das tribulações e, por fim, 

dando-lhes glória e vida eterna (Vv.15,16).  

O que as imagens da primeira parte do salmo (Vv. 1-4) nos ensinam sobre confiar no 

SENHOR? 
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B) Satanás forçou esse texto em sua tentação a Cristo, até em uma tentativa de levar Jesus 

a colocar Deus a prova de um modo sensacional saltando do alto do templo, para que os 

anjos o pegassem (Vv.11-12; Luc. 4.9-11). O diabo omitiu as palavras “em todos os teus 

caminhos”, talvez porque elas implicam confiar na providência ordinária de Deus ao longo de 

toda vida, sem força sua mão a fazer um espetáculo extraordinário. Cristo se recusou a 

colocar à prova a prometida proteção angelical, e os anjos vieram e supriram as 

necessidades ordinárias de sua humanidade exausta (Mat. 4.11). 

Que lições podemos aprender com Cristo sobre o modo de usar as promessas de proteção 

feitas por Deus? 

6. Cântico: Hino n◦ 301 do Cantor Cristão 

7. Oração: Encerre expondo suas angústias, receios e problemas para o Senhor. Descanse nele.  


