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1. Leitura: Salmo 71 
 
2. Cântico: Jesus virá (https://www.youtube.com/watch?v=S9AjeE3xELU) 

 

3. Confissão/Gratidão: Oremos a Deus clamando por nosso país, pelos governantes e por todos 
os líderes de nossa nação. 

 
4. Instrução: [Leia Salmo 13] O tema deste salmo é quase o mesmo do anterior. Davi, sentindo-
se aflito, não só com a mais profunda angústia, mas também sentindo-se, por assim dizer, 
submerso em um turbilhão de calamidades, implora o auxílio e o socorro de Deus, o único remédio 
que lhe restava; e, na conclusão, tomando alento da esperança de vida, à luz da promessa de Deus, 
mesmo em meio aos terrores da morte. 

 
• Até quando,  ó Jehovah [v.1-2]. 

 
É plenamente indiscutível que Davi era grandemente odiado pela maiora do povo, em razão das 

calamidades e más notícias que circulavam contra ele, ao ponto de quase todos os homens julgarem 
que Deus não nutria menos hostilidade por ele do que Saul.  

 
No final do versículo ele deplora outro mal aponta outro mal, a saber, que seus adversários 

triunfam sobre ele de uma forma muito ousada, ao perceberem sua total fragilidade.  

 
Calvino observando estes versos diz: “Pois não há nada que desgoste a Deus, e que ele menos 

suportorá, do que a cruel insolência que nossos inimigos demonstram, quando não só se alegram em 
nos ver em miséria, mas também se erguem acima de nós e nos ameaçam o mais desdenhosamente 
possível à medida que vêem crescer nossa opressão e desespero”. 

 

 
• Olha para mim e me responde [v.3-4]. 

 
Visto que, Deus não oferece pronta assistência a seus servos, aos olhos de seus sentidos parece 

que ele não olha para as suas nescessidades, Davi por essa razão, pede a Deus em primeiro lugar, que 
ele olhe para ele; e em segundo lugar, que o socorra. 

 
Se Davi não se persuadisse de que Deus tinha seus olhos postos nele, não haveria vantagem 

alguma em ter ele clamado a Deus; mas tal persuasão era o efeito da fé. Nesse processo, até que 
Deus realmente estenda sua mão para oferecer-nos alívio, a razão carnal nos insinua que ele fecha 
seus olhos e não  se apercebe de nós, visto que Deus, então nos ouve quando, tendo compaixão de 
nós, se move e se induz a socorrer-nos. 

 
É visto que é a função peculiar de Deus reprimir a audácia e insolência dos perversos, tão 

prontamente se gloriem em sua perversidade, Davi suplica a Deus que os prive da oportunidade de 
entregarem-se a tal ostentação. 
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• Confio em sua bondade [v.5-6] 
 

  O salmista faz uso dessa esperança como um escudo para repelir as tentações como o medo e o 
extremo estresse. Portanto, embora estivesse extremamente aflito, e uma multiplicidade de 
preocupações o forçasse a deseperar-se, não obstante declara manter sua resolução de prosseguir 
firme em sua confiança na graça divina e na esperança da salvação.  

   

Os piedosos devem ser munidos e sustentados com a mesma confiança, para que perserverem 
regularmente em oração. Davi estava firme e confiante na esperança do livramento a ele prometido, 
e continuaria assim até o fim.  

 

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

 
 

a) É possível que não vivamos totalmente livres do sofrimento, não obastante é necessário que 
essa fé regozijante se erga acima dele e nossa boca se abra em cântico por conta da alegria que 
está reservada para nós, justamente como vemos Davi preparando-se para celebrar com cânticos 
a graça de Deus, mesmo antes de perceber os resultados de suas dificuldades. 
 
b) Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares e irmãos em Cristo. 

 
c)  [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: Hino 155 - O grande Amigo  (https://www.youtube.com/watch?v=WLou1T3Kn34) 

 
 

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! 


