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1. Chamada: Salmo 100: 4 

2. Louvor: Castelo forte – 323 CC (Link: https://www.youtube.com/watch?v=NHmeTweio68)   

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 7] O cabeçalho do Salmo 7 é apropriado. Este Salmo foi escrito como 

uma lamentação de Davi mediante as falsas acusações de Cuxe, da tribo de Benjamim.             

Não temos nas Escrituras o registro das palavras de Cuxe, mas, sabemos que Davi enfrentava 

muitos problemas da parte dos benjamitas. Na rebelião de Absalão, ficou revelado que a tribo de 

Saul continha alguns inimigos de Davi (vf. 2 Sm 16.5; 20.1).  

 

Se no Salmo 6 Davi reconhece seus pecados, aqui (Salmo 7) ele protesta sua inocência diante das 

falsas acusações e roga a Deus que venha em seu socorro. Davi ora por justiça contra os seus 

inimigos, confiando no Senhor para o seu livramento.  
 

Confiança em Deus [v.1-2].  

 

Davi inicia com uma confiante afirmação de sua esperança. Ele apela a seu Deus dizendo: “Em ti 

busco refúgio”. Em meio a todos os seus problemas, quando sente-se injustiçado, ele corre para 

Deus, lugar de amparo, ele reconhece onde deve buscar refúgio.  Davi enxerga as falsas 

acusações e difamações direcionadas a ele como um leão prestes ao esmagar e entende que se 

Deus não intervir ele será de fato despedaçado (vf. Sl 7. 1-2).  Mesmo sabendo que muitos 

guerreiros leais dariam suas vidas para protegê-lo, Davi olhou para Deus. Por vezes, diante da 

tribulação, colocamos a nossa confiança na provisão e não no provedor.  

 

Sua defesa [v.3-5].  

 

Nos versos que seguem, Davi defende a sua inocência. Seu argumento é simples: “Se eu sou 

culpado, aceito a punição”. O ponto aqui não é de perfeição moral ou da ausência total de 

pecado da sua vida, pois sabemos que Davi cometeu graves pecados e reconheceu seus erros. 

Mas no contexto das perseguições que Davi sofria nesse momento, ele estava com a consciência 

limpa. Nesse ponto específico, as acusações eram falsas, e Davi não fugia do julgamento de Deus 

(vf. Sl 7. 3-5).  

https://www.youtube.com/watch?v=NHmeTweio68
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Justo Juiz [v.6-13].  

 

Davi transfere para Deus aquilo que ele não consegue fazer. Davi não tinha como provar 

perante os homens que as acusações a ele proferidas eram falsas. Ele clama pela justiça de Deus, 

tendo a firme confiança de que Deus fará justiça. Confia em Deus que manifestará uma justiça 

final (vf. Sl 7.6-8). A fúria dos inimigos de Davi seria fraca e ineficaz diante da grandeza do 

Senhor. 

Davi reconhece em Deus sua defesa. Ele é Espada e Bom escudo (vf. Sl 7.10). E reconhece a Deus 

como O Justo que conhece os corações e faz cessar a malícia dos ímpios (vf. Sl 7.9) 

Davi tem uma firme confiança de que Deus fará justiça. No verso 11, Davi nos recorda que Deus 

sente indignação todos os dias. Um Deus todo amor que se ira todos os dias. Deus não faz de 

conta que não vê as perversidades. Deus está indignado mas é paciente. Contudo, essa espera 

não é para sempre. Deus preparou de fato uma justiça final! É Deus quem um dia irá calar a boca 

dos acusadores, é Ele que calará os perversos. Uma vez cometido, o pecado exige 

arrependimento. É assim que se expressa o salmista: já que Deus é um juiz justo e cada dia 

manifesta o seu furor contra o pecado, “se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, 

arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas 

flamejantes” (Sl 7.12,13). 

 

As obras e o destino dos perversos [v.14-16]. 

 

Davi relata a natureza dos perversos. Ele compara o ímpio à uma mulher em trabalho de parto, 

onde o que vem à luz é somente perversidade e mentira (vf. Sl 7.14). Em seguida, relata que o 

destino destes é a cova.  

Toda a maldade que o perverso praticar voltará para ele mais cedo ou mais tarde (vf. Sl 7. 15-16). 

Davi confia no Deus que fará o perverso tropeçar na própria cova. 

 

Deus é digno de louvor [v.17]. 

 

Davi termina como na maioria de seus Salmos. Ele direciona todo o louvor a Deus. Ele não tem a 

resposta da parte de Deus ainda, mas mesmo assim O adora pela fé. Agora ele podia descansar 

com confiança de que Deus o trataria de forma justa. Não surpreende que ele pudesse cantar 
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uma doxologia ao Senhor! Esse louvor era em honra da justiça divina. Aqui, o nome adicional 

para Deus é o “Altíssimo”. Este título para Deus ocorre trinta vezes no Antigo Testamento, das 

quais dezoito se encontram no Saltério. Ele enfatiza a majestade de Deus. Ele é deveras Salvador 

e justo Juiz.  

  

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a) Os crentes podem ser deturpados e até mesmo difamados neste mundo. Felizmente, sempre 

podemos nos voltar para Deus, que sabe todas as coisas e nunca faz nenhum mal. Em tempos 

de problemas, nossas orações precisam ser, como aqui, não formais e artificiais, mas 

sinceras, fervorosas e insistentes. Elas devem conter argumentos convincentes e apelos 

sinceros. 

 

Que alívio podemos sentir quando derramamos nosso coração diante de Deus, dizendo-lhe 

tudo o que tem de ser dito? Exatamente de que modo experimentamos isso agora?  

 

b) O Senhor Jesus Cristo suportou pacientemente a calúnia e o abuso dos ímpios porque ele 

“entregava-se àquele que julga retamente” (1 Pe 2.23). Ele confiou sua alma humana ao justo 

caráter de seu Deus e confiou que o Pai corrigiria todas as coisas. 

 

Como podemos nos revestir de Cristo em momentos difíceis? 

 

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

 

7. Conclusão: Estamos diante de uma oração sincera e confiante. Uma oração onde Davi 

derrama sua maior aflição diante de Deus. Semelhantemente a Davi, derramemos o coração 

diante de Deus dizendo-lhe tudo o que tem a ser dito. Louvado seja Deus, hoje e sempre, que 

como justo juiz, põe fim à violência dos ímpios e faz com que o justo esteja seguro. Amém. 

  


