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1. Leitura: Salmo 31:1-3 

 

2. Cântico: Quebrantado (link: https://www.youtube.com/watch?v=MB8Af0j3iEM) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem seus 

pecados perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas 

vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 10] Este salmo guarda certa afinidade com o 

salmo anterior, quase que uma continuidade, nos quais aprendemos, dentre 

outras coisas, sobre o livramento do Senhor ante a pressão dos homens 

maus. Por vezes somos tentados a duvidar de que o Senhor, que criou todas 

as coisas, fez tudo com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o 

dia do castigo. Para nossa melhor compreensão, vamos dividir este poema 

em duas grandes partes, dos versos de 1 a 11, e, em seguida, dos versos de 

13 a 18. Vejamos: 

 

• O aparente silêncio de Deus ante a abundância da maldade [v.1-

11].  

 

“Por que, Senhor...?” é o grito de desespero do salmista diante de grande 

frustração e sentimento de desamparo. [v.1-2] A perseguição dos ímpios aos 

pobres (aflitos e fracos) chegou a um limite insuportável, a injustiça se tornou 

flagrante e frequente entre o Seu povo e Deus parecia estar distante e 

omisso.  Nos versos seguintes [v.3-11], há uma descrição de tamanha 

maldade, opressão, iniquidade, violência..., e, no lugar de temor e 

arrependimento, havia blasfêmia, arrogância e escárnio. O ímpio se glória 

enquanto zomba do próprio Senhor.  

 

Acaso observas alguma semelhança em nossos dias? O perverso ridiculariza o 

Criador e de que um dia prestará contas à Deus por seus atos [v.5-6,11]. O 

sucesso momentaneamente mundano e a ausência de punição imediata lhe 

traz a falsa segurança de que não há o que temer, ao ponto de, em sua 

loucura, negar à Deus em seus pensamentos e atitudes (cf. Salmo 14:1).  

 

Quanto a isso irmãos, importa aprendermos que embora a perversidade não 

prosperasse caso houvesse imediata ação da justiça divina, os propósitos 

eternos de Deus se cumprem à medida em que esta mesma perversidade 

prepara terreno para sua própria condenação, dia a dia, pela prática do 

pecado e concretização da impiedade humana. Lembre-se, o grande dia há de  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MB8Af0j3iEM
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chegar, em que todos estarão diante do Senhor, o qual julgará vivos e mortos 

na vinda e no seu Reino. 

 

• O clamor por intervenção divina [v.12-18].  

 

Enquanto a primeira parte do Salmo diz respeito ao ímpio, na segunda parte, 

Deus é o tema central: “Levanta-te, Senhor... ergue a tua mão!”, [v.12]. O 

salmista volta-se para o Rei eterno e muda a direção do pensamento para as 

características do governo de Deus. As convicções interiores dos homens 

perversos, de que Deus estaria indiferente, são completamente falsas pois as 

aflições do Seu povo não são apenas observadas, mas tornam-se 

oportunidades para a ação divina [v.14].  

 

Deus não apenas vê, mas também ouve as nossas súplicas e consola nossos 

corações [v.17]. Não estamos a sós, o Senhor está ao nosso lado. Temos 

esta promessa em Jesus [cf. Mateus 28:20b] 

 

O lamento se torna um apelo para que Deus apresse sua intervenção e 

elimine a impiedade. Além disso, porque Deus é o Rei eterno, o 

estabelecimento da verdade e a restauração dos corações sobrecarregados e 

oprimidos já são certos e tidos como se já estivessem concretizados [v.17-

18]. Em paralelo ao Salmo anterior, cuja conclusão expressava certo 

desassossego, este conclui com serenidade e confiança, revelando a 

fragilidade humana e sua decadência final (“...o homem que é da terra”) ante 

o Deus eterno. 

  

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

 

a) Medite com a sua família sobre o estudo, compartilhem suas reflexões e 

pensamentos. Pensem sobre a realidade de nossos dias e como podemos 

extrair lições deste Salmo para as nossas vidas. Pense em que medida o 

“homem dos nossos dias” tem se assemelhado ao perverso descrito no Salmo 

e como isso tem influenciado suas vidas. Será que algo precisa ser mudado? 

  

b) Se em um momento de problemas às vezes sentimos que Deus está 

distante de nós, de modo que não temos mais o sentimento confortável de 

sua presença, devemos nos concentrar em orar com mais intensidade. Você 

tem se sentido assim? O salmista nos ensina que ainda nestes momentos, 

devemos orar com santa ousadia e nos apegar a Ele. Embora nunca devamos 

reclamar Dele, podemos reclamar para Ele. Uma das principais reclamações 

dos piedosos é o sucesso dos ímpios. Infelizmente, o mundo no qual vivemos 

é um mundo onde o temor a Deus é normalmente notável por sua ausência.  
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Ateísmo, humanismo e secularismo usurparam o lugar da verdadeira religião, 

produzindo frutos amargos na sociedade. A oração e a esperança da igreja é  

 

que Deus se levantará em favor de seu povo. Ele trará seu reino por meio de 

sua Palavra e de seu Espírito, por sua providência e, por fim, pela segunda 

vinda de seu Filho. Como esse salmo nos ensina a orar pelos crentes 

perseguidos enquanto esperam a vinda de Cristo? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares 

e irmãos em Cristo [Petição do dia: ore por todos os trabalhadores que, 

embora não visados, colocam-se em risco para que não faltem alimentos, 

medicação e demais itens e serviços de necessidade básica à sociedade. 

Rogue, também, por aqueles que perderam seus empregos]. 

 

7. Conclusão: Deus poderoso e amoroso, tu proteges e cuidas de nós de 

maneiras que nunca entenderemos. Ajuda-nos a amar-te tão profundamente 

que confiaremos em Ti, e, confiaremos em Ti tão completamente que Te 

seguiremos agora e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém! 


