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1. Leitura: Salmo 70 
 

2. Cântico: Alto preço (https://www.youtube.com/watch?v=ZAGX5eFXEdA&list=RDS9AjeE3xELU&index=4) 
 

3. Confissão/Gratidão: Glorifiquem a Deus por sua grande obra, criação e consumação, 

agradeça por tamanha misericordia em nosso favor. 

 
4. Instrução: [Leia Salmo 12] A fim de confortar tanto a sí proprio quanto a todos os santos, 

depois de ter mencionado a promessa de Deus na assistência a seu povo, ele magnifica sua 

fidelidade e constância em cumprir suas promessas. Desse fato ele conclui que, afinal, Deus livrará 

os piedosos, mesmo quando o mundo esteja em estado da mais profunda corrupção. 

 
• Ao mestra de música, em oitava [v.1-2]. 

 
Em respeito a palavra oitava,há duas opniões entre os intérpretes. Segundo alguns, ela 

significa um instrumento, quanto para outros, ela encerra uma melodia, mas isso não é de grande 
importancia.  

 
Logo no inicio Davi se queixa  de que a terra estava tão coberta de homens maus e de 

pessoas que se irrompiam na prática de todo gênero de perversidade, que a prática da justiça e 
honestidade havia cessado e que não era possível encontrar alguem que defendesse a causa 
do bem; em suma, que não mais restava qualquer resquício de humanidade nem de fidelidade. 
É provavel que o salmista estivesse falando aqui do tempo quanto o Saul lhe perseguia, porque 
então todos, do mais elevado ao mais inferior, conspiravam para destruir um homem inocente e 
aflito. 
 

Calvino comentando estes versos diz: “Há dois tipos de injustiças, a saber violência e 
fraude,assim os homens vivem justamente quando, em seu relacionamenti reciproco, 
conscientemente se abstem de fazer qualquer tipo de mal on injuria uns contra os outros, e cultivam 
a paz e a amizade mútuas; quando não são nem leõs ou raposas” 
 

Portanto que os fiéis de nossos dias não se desanimem injustificadamente à vista do estado 
corrompido e confuso deste mundo, senão que suportem com paciência, visto que sua condição 
é justamente como aquela de Davi em tempos passados. Vejamos o nosso mundo hoje, e 
veremos grandes semelhanças de um mundo caido.  
 

• A queixa [v.3-4]. 

 
Davi não deixa claro que os fraudulentos fossem completamente destruídos, ou apenas que 

seus meios de fazer maleficios fossem tirados, Davi deseja que Deus, por um meio ou de outro, 
remova-os de seu caminho. O salmista tambem fala de outro tipo de lisonjas dos que se gabam 
do que realizam ou realizarão, e associam a vileza impudente e ameaçadora com suas artes 
fruadulentas. Davi não fala de pessoas comuns mais da alta corte donde vinham os ataques. 
 

• Por causa do espolio do necessitado [v.5-6] 
 

Davi agora põe diante de seus olhos, como causa de consolação, o fato de que Deus não 
permitirá que o perverso cause devastação sem fim e sem medidada. Quando pois, as injurias, 
as extorções e as devastações de nossos inimigos nos deixarem desprovidos de tudo, menos de 
lagrimas e gemidos, lembremo-nos de que Deus se faz presente. E isso deve produzir em nós 
paciência e impedir-mos de ficarmos enfermos, uma vez que, estas causas Deus promete tomar 
em suas mãos.  
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• Tu, ó Jehovah [v.7-8] 

 

O salmista pretende realçar o pequeno número de homens bons, ainda que só um homem 
bom seja deixado vivo no mundo, não obstante seria ele guardado e deixado sob proteção 
Divina. Com tamanha angústia, Davi sempre renova suas suplicas, estando consciente de 
que Deus, provém a segurança de todos os santos, no quel ele é o guardião. 

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

 
 

a) O nosso socorro procede do Senhor, não apenas uma vez, mais todo dia e em todo tempo, pois 

vivemos em um ambiente, onde tudo coopera contra nós. E se a defesa que Deus exerce sobre 

os fiéis é às vezes velada, e não se manifesta em seus efeitos, esperemos com paciencia até que 

ele se erga em nosso favor. Amém! 

 

b) 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]. 

 
6. Cântico: Não tenhas sobre ti  (https://www.youtube.com/watch?v=UTt6nPx3Ob0) 

 
 

7. 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! 


