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1. Leitura: Salmo 100 

 

2. Cântico: Poder pra salvar (link: https://www.youtube.com/watch?v=kGIpxSZa4TE) 

 

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 11] Neste salmo, Davi expressa sua confiança no Senhor como sendo o único 

fundamento de sua vida. Um grave perigo está diante do salmista e sua situação desesperada dá lugar a 

profundos pensamentos e expressões de fé. O poema se inicia com uma afirmação pessoal de fé [v. 1a], 

que nada mais é do que a resposta ao texto que segue; um corpo [v.1b-6] e uma conclusão [v.7]. 

 

• Um aviso de prudência [v.1-3].  

 

O conselho “foge, como pássaro... que poderá fazer o justo?” Pode ter sido dado a Davi por seus 

amigos, bem-intencionados, ou pode representar a voz de sua própria consciência. Mas, fugir para as 

montanhas onde há muitos esconderijos, é a falsa ilusão de segurança do mundo. Mesmo enfrentando o 

arco armado do inimigo ou quando os fundamentos básicos da sociedade se encontrarem em ruínas pela 

ação de líderes e conselheiros que rejeitam e ignoram a justiça, honra e misericórdia, a confiança do 

salmista está no Senhor. 

 

Importa destaca que por muitas ocasiões Davi se viu encurralado e forçado a fugir para salvar sua vida, 

ocasiões em que por vezes procurava refúgio em lugares remotos das colinas. No entanto, suas fugas não 

se davam por temor ao inimigo, porque sabia que Deus tinha as rédeas da história, mas para evitar 

problemas com sabedoria.  

 

• O fundamento da fé [v.4-7].  

 

Acima e contra o perigo dos acontecimentos correntes e a aparente ineficácia da inocência [v.2c] e da 

justiça [v.3b] encontra-se a suprema e vigilante santidade de Deus. Aquele cuja habitação é o Céu e cuja 

autoridade está entronizada sobre todos, o qual sem cessar observa o comportamento de todos os 

homens [vejamos Sl 33.13-18; Sl 94.9; Sl 139) e submete os piedosos a provações de sua fé [cf. Tg 1.12]. 

Ele não reage de modo incerto ao que vê: sobre os piedosos Ele estende a Sua presença protetora; sobre 

os ímpios, cujos atos Lhe são repugnantes, Ele envia o seu juízo [cf. Gn 19.24; Sl 18.7-14].  

 

O salmista não hesita em se render ao Senhor que está sempre vigilante e que ama os que buscam a 

justiça. Num contraste absoluto com os dias cheios de luta e de incerteza de vida no meio de uma 

realidade enganosa, o coração que firme e perseverantemente confia no Senhor, depois de ser provado, 

terá paz na Sua presença.  

  

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

 

a) Às vezes os poderes do mal parecem ter destruído tudo, e o melhor que o justo pode esperar é 

esconder-se em desespero. Pode nos ser sugerido abandonar o posto e a obra para a qual Deus nos 

chamou, mas isso raramente é a coisa certa a se fazer. Devemos nos lembrar de que, se somos cristãos, 

nosso fundamento não está colocado sobre algo que o homem possa destruir, mas sobre o caráter e a 

Palavra de Deus. Não importa o que aconteça, Deus é o justo Juiz e está no trono. Como pode a fé em 

https://www.youtube.com/watch?v=kGIpxSZa4TE
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Deus nos dar coragem para reagirmos às vozes que sugerem nossa deserção e permanecermos firmes 

contra oposições impossíveis de serem superadas? 

  

b) Cristo enfrentou ameaças de morte [Lc 13:31] e planos para matá-lo [Lc 22:2], no entanto, sempre se 

dispôs a fazer a vontade do Pai. Ele sabia que nenhuma flecha dos ímpios poderia matá-lo antes do tempo 

determinado por Deus, e, quando ele morresse, sua morte glorificaria o Pai. Ele confiou que o Justo 

Senhor o glorificaria, mas “fogo e enxofre” cairiam sobre os ímpios [Lc 17:29-30]. Um inimigo da fé ou o 

seu coração lhe diz para fugir para as montanhas? Ora para encontrar força no Senhor Jesus e 

permanecer firme quando momentos difíceis chegarem. 

 

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

do dia: ore por estabilidade política e econômica em nosso país. Peça que o Senhor conceda sabedoria às 

autoridades nas decisões a serem tomadas e que haja diligência na execução de medidas necessárias]. 

 

7. Conclusão: Deus misericordioso, com almas abatidas e cansadas por ameaças internas e externas, nós 

erguemos nossas mãos e vozes para Ti. Conduz-nos pelo teu Espírito no caminho da verdade e protege-

nos de todo o mal. Confiando em Jesus Cristo, nosso refúgio e nossa fortaleza. Amém! 


