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1. Leitura: Salmos 66.8 

2. Cântico: Louvemos ao Senhor - https://www.youtube.com/watch?v=76S1BZ9EN2k 

3. Confissão/Gratidão: Neste momento ore exaltando a Deus por seus atributos e glória, 

clame ao Senhor confessando os seus pecados e agradeça por seu perdão e graça. 

 

4. Leia Salmo 9: A ênfase deste Salmo é sobre o louvor jubiloso (vv. 1,2,11,14), 

especialmente pelo cuidado de Deus para com Israel e seu julgamento justo das nações 

que atacaram o seu povo. Encontramos o tema do julgamento e da justiça nos versículos 

4,7,8,16, 19 e 20 e podemos observar a menção ao trono de Deus (vv. 4,7,11). Para uma 

passagem paralela, ver Isaías 25.1-5.   

 

A. Louvor pessoal: Deus salva o Rei (9.1-8): Davi oferece louvores sinceros ao Senhor 

(Mt 15.8) por livrá-lo e a seu exército das nações inimigas que atacaram Israel. Seu objetivo 

não é glorificar a si mesmo, mas sim honrar ao Senhor. Sua alegria está no Senhor, não 

apenas na grande vitória que ele concedeu (Fp 4.4), e seu desejo é contar a todos sobre os 

feitos maravilhosos de Deus (v.14). O deus “Altíssimo” é El Elyom (Sl 7.8). foi esse o nome 

que Abraão honrou depois que Deus lhe deu vitória sobre os reis (Gn 14).  

 

Nos versículos 3-6, Davi descreve a vitória. Observe o uso repetido da segunda pessoa 

no singular nos versículos 4 e 5 para indicar a ação de Deus. Deus fez os inimigos 

recuarem e, quando estavam batendo em retirada, tropeçaram e pereceram diante do 

Senhor. Por que Deus fez isso? Para guardar o direito de Davi ser rei sobre Israel  e  realizar 

os propósitos de Deus neste mundo.  

 

B. Louvor Nacional: Deus protege o povo (9.9-20): A atenção volta-se agora para o 

povo da terra, ao qual Davi se refere como “oprimido” (v.9), “aflito” (v.12) e necessitado 

(v.18). Trata-se dos adoradores fiéis do Deus verdadeiro perseguidos, abusados e 

explorados pelos governantes locais por se manterem firmes no Senhor (Sl 10.17). Davi 

louva ao Senhor por sua fidelidade ao cuidar de suas ovelhas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76S1BZ9EN2k
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O refúgio – Deus não os abandonará (9.9,10): o primeiro “refúgio” refere-se a “um 

lugar alto e seguro”, e o segundo, a “uma fortaleza”. Durante os anos do exílio, Davi 

descobriu que as fortalezas do deserto eram lugares de segurança, mas sabia que o Senhor 

era seu refúgio mais seguro (Sl 46.1). A expressão “horas de tribulação” significa, 

literalmente, “momentos de extremidade, aflição. “conhecer o nome de Deus” ou “amar o 

nome de Deus” significa crer nele para ser salvo (Sl 5.1).  

 

O vingador – Deus não faltará com eles (9.11-17): Davi chama o remanescente 

sofredor para cantar louvores a Deus, pois ele está ao seu lado, lutando suas batalhas. Não 

deixará de ouvir seus clamores e de fazer justiça em seu favor.  

 

 O remanescente sofredor ora ao Senhor (9.13-17), pedindo para ser livrado das 

portas da morte (Sheol) e colocado nas portas de Sião (v.14). Também pedem a Deus que 

pegue seus inimigos em suas próprias armadilhas (vv.15,16) e, por fim, os entregue à cova 

(sheol).  

O conquistador – Deus não esquecerá deles (9.18-20): As palavras “levanta-te, 

Senhor” lembra a marcha da conquista de Israel, quando Deus foi adiante do seu povo para 

derrotar os inimigos (cf. Nm 10.35). O mortal no versículo 19 é enosh, “homem fraco e 

frágil”, fato que pecadores recusam-se a admitir (como veremos no Salmo 10).Um dia o 

Senhor colocará os rebeldes em seu devido lugar e eles descobrirão que não passam de 

pó!  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) É importante lembrar que Deus tem nosso destino eterno em suas mãos. 

Ele julgará toda a humanidade com justiça. Mesmo antes do dia do juízo, a 

morte leva as pessoas deste mundo. Se conhecermos o Senhor e o 

buscarmos, ele não nos abandonará. Contudo, se o deixarmos de lado e nos 

esquecermos dele, ele nos lançará no inferno. Thomas Manton disse: “Assim 

como eles lançam Deus para fora de sua mente e de suas afeições, assim 
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Deus os lançará fora de sua presença”. Você está preparado para a morte? 

Por quê? 

B) Cristo refletiu os pensamentos desse salmo quando disse: “Não temais os 

que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele que 

pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo” (Mt 10.28). As 

maiores pessoas neste mundo são apenas pessoas. A vida de Cristo foi a 

personificação desse princípio, pois ele encarou inimigos poderosos e 

violentos com ousadia e determinação oriundas de temor do Senhor. 

Enquanto esperamos a volta de Cristo, como podemos segui-lo nesse 

caminho? 

6. Intercessão: Agradeçam o sacrifício de Cristo que nos livra da ira vindoura 

e roguem para que Deus incline o coração de vocês a seguir no caminho dele 

enquanto esperam a volta de Cristo. 

7. Oração: Deus amoroso, tu nos ensina, nos guias, nos protege, nos perdoas. Ajuda-

nos a confiar mais em ti a cada dia, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para 

sempre. Amém. 


