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1. Chamada: Salmo 66: 1 - 2 

2. Louvor: Antífona – 001 CC (Link: https://www.youtube.com/watch?v=tfG81Q1AUyY)   

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao Senhor confessando 

os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua providência.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 6] O Salmo 6, segundo estudamos no Salmo 3, provavelmente foi 

composto enquanto Davi fugia de seu filho Absalão (Talvez um dos momentos mais difíceis de 

sua vida). Ao lermos, percebemos um tom dramático, aliás, os Salmos de Davi sempre são muito 

intensos, eles nascem geralmente em momentos de profundas angústias. Quando meditamos 

neste Salmo é importante, termos em mente que Davi é aquele descrito como “o homem 

segundo o coração de Deus” (cf. 1 Sm 13.14). 

 

Humildade em reconhecer a falha [v.1-7].  

 

Nos Salmos 3 e 4 pudemos perceber que Davi se “deitava e logo pegava no sonho” (vf. Sl 3.5; Sl 

4.8), mas no Salmo 5 parece que o seu sono já não é mais o mesmo. Ao acordar pela manhã ele 

continua a orar, pois, o problema também permanece ali (vf. Sl 5. 2,3). Agora, neste Salmo, Davi 

inunda a sua cama de tanto lamento, ele não pode conter as lagrimas, não está mais dormindo 

tranquilo, aqui é o seu limite (vf. Sl 6.6). Davi chega a um ponto em que parece que nada pode 

solucionar o seu problema. Pelos termos usados nos Salmos, temos a ideia de que Davi foi 

acometido por alguma doença (vf. Sl 6.2) e ele percebe essa angustiante situação à luz da 

realidade dos seus pecados (vf. Sl 6.3).  

 

Veja como Davi pede misericórdia de Deus para si! Senhor (Termo usado para se referir ao Deus 

da aliança, recordando as suas promessas), “Não me repreendas com a tua ira, não me castigues 

com o teu furor”, em outras palavras, “sei que o Senhor está irado, sei que o Senhor está 

enfurecido”. Davi foi de fato traído por seu filho, dentro da própria casa, perdeu o trono e a 

coroa, sofreu um “golpe de estado”. Entretanto, ele não se apresenta como o inocente da 

situação, ele reconhece sua posição: “Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco”. 

Devemos recordar que um dos motivos pelo qual Deus permitiu que Absalão tomasse o trono do 

Pai era para cumprir uma disciplina sobre Davi, uma disciplina que durou anos para ser 

executada. Davi adulterou levando ainda um homem inocente para a morte. Em paralelo a todo 
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esse sofrimento, temos ainda a trágica cena de Absalão deitando-se com as concubinas de seu 

pai na frente de todo o Israel (cf. 2 Sm 16.22). Davi entende que é a ira e o furor do Senhor (vf Sl 

6.1).  Certamente Davi, mediante a tudo isso, estava passando por momentos de sofrimento e 

profunda angústia. Infelizmente, em tempos de sofrimentos, muitos se revestem de um 

sentimento de autocomiseração como se não tivessem nenhum pecado e nenhum problema, 

sempre são os outros que estão errados.  Davi sabe chorar e se lamentar, ele sabe reconhecer 

seu pecado. Ele confia na graça, na misericórdia e na compaixão de Deus. Antes de querer 

encontrarmos respostas fora de nós para o sofrimento, ou mesmo antes de nos 

autodefendermos, antes de promovermos autojustiça, devemos nos arrepender clamando por 

misericórdia de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus pois, ele sabe lamentar, 

sabe chorar, sabe arrepender-se dos seus pecados diante de um Deus Santo. A semelhança de 

Davi, devemos orar reconhecendo nossos pecados.  O Senhor nos ouve e salva, pois, é benigno, 

Davi sabia disso (cf. Sl 6.4). Davi sabia também que Deus tinha um plano para ele. Seria da 

descendência de Davi que viria o salvador, Cristo. Mas, não viria da descendência de Absalão e 

sim de Salomão. Davi sabia que Deus iria preservá-lo vivo, pois, Deus tinha feito a ele uma 

promessa. Por isso ele diz: “porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro quem te 

louvará” (v. 5). Davi apela para as promessas do Deus da aliança, como se ele dissesse: “Tu tens 

de cumprir a tua promessa, eu morto não posso render-te glórias, sou parte do teu grande plano 

de trazer o teu filho”.  

 

Deus se obriga, graciosamente, a ouvir seus filhos [v.8-10]. 

 

 O Salmo 6 é um salmo de lamentação no qual o Senhor responde à oração do aflito Davi. A mudança 

de clima no salmo se deve à resposta do Senhor. Davi, que estivera tão doente, foi curado. O Senhor 

respondeu à sua oração.  O Espírito Santo tinha trabalhado dentro da mente do salmista a confiança 

que sua oração foi ouvida. Este é frequentemente o privilégio dos santos. Deus se obriga, 

graciosamente, a ouvir seus filhos quando estes oram suas promessas. Quando nos encaixamos na 

vontade de Deus e no seu propósito, Deus atende nossas orações pois Deus é fiel a Si! 

  

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 
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a) Deus não permitirá que os pecados dos seus filhos sejam negligenciados. Quando problemas 

surgem em nossa vida, fazemos bem em nos examinar para ver se Deus está nos corrigindo 

por algum pecado em nossa conduta ou em nosso coração. Seja qual for o caso, devemos 

levá-lo a Deus em oração e não desistir. Se formos verdadeiramente filhos de Deus pela fé na 

aliança, Deus graciosamente se obriga a ouvir quando o invocamos. Mesmo que a provação 

se prolongue e você se sinta exausto, agarre-se, pela fé em Jesus Cristo, ao fiel amor de Deus.  

 

Como esse Salmo pode ajudar cristãos deprimidos (ou com insônia, cansaço, 

desesperança)? 

 

b) Surpreendentemente, o puro Senhor Jesus sofreu a punição de Deus pelo pecado, pois os 

pecados do seu povo lhe foram imputados (Is 53. 4-5; 2 Co 5.21; 1 Pe 2.24). A eternidade foi 

comprimida no tempo quando Cristo sofreu a maldição para redimir pecadores do fogo 

eterno. Ele se sentiu abandonado pela presença amorosa de seu Pai e apegou-se a Ele como 

seu Deus fiel (Mt 27.46). Contudo, Deus não o deixou no túmulo, mas o ressuscitou para a 

glória do Pai para sempre. Um dia, Cristo voltará para julgar todos os seus inimigos que não 

se arrependeram, e eles ficarão envergonhados e perturbados, assim como Cristo ficou 

profundamente perturbado pelos pecadores (v. 10,3) 

 

Nesses dias de incertezas, você tem descansado, verdadeiramente, no fato de Deus ter o 

controle de todas as coisas e ser Soberano sobre todas as coisas? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares e irmãos em Cristo 

[Petição do dia: ore por todos os profissionais, direta ou indiretamente, empenhados na pesquisa 

de tratamentos, no cuidado dos enfermos e na prevenção do vírus]. 

 

7. Conclusão: Criador do céu e da terra, confiamos e ti para nos manter sob teus cuidados. 

Guarda-nos do mal, protege-nos do dano. Ajuda-nos a conhecer-te para seguir-te, para que 

todas as nossas idas e vindas possam se ajustar ao teu propósito em nossas vidas, por Jesus 

Cristo, nosso Senhor. Amém! 

  


