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1. Leitura: Salmo 103.1 

 

2. Cântico: A Ele a Glória 

 

3. Oração: Ore clamando a Deus em favor dos nossos irmãos em Cristo, em especial, 

sobre os que se encontram no grupo de risco, pela nossa nação e as tomadas de 

decisão que nossos governantes mediante essa pandemia, que sejam decisões sábias. 

 

4. Leia Salmo 14: Ao longo dos próximos dias estaremos meditando no livro de 

Salmos, o qual é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias, 

subdividida em cinco livros. 

Este salmo nos leva a algumas reflexões como: qual o problema do mundo? Será que 

existe algum tipo de bondade no coração do ser-humano? Entre outras. Este salmo 

faz uma grande revelação: “A humanidade é depravada totalmente”. É impossível 

encontrar qualquer tipo de bondade e busca de Deus no ser-humano fora da graça de 

Deus. A partir desse Salmo podemos retirar lições muito valiosas para os dias de hoje: 

 

Néscio por excelência (v.1-3).  

 

O salmista começa revelando aos seus leitores quem são os néscios(tolos, ignorantes), 

são aqueles que creem na própria verdade de que Deus não existe. Não somente 

revela quem eles são, mas ele faz uma denúncia sobre esses néscios. Tais seres-

humanos, por pensarem assim, agem de acordo com a verdade que creem ao ponto 

de fazerem, pensarem ou falarem contra Deus e Sua vontade. Logo o salmista 

apresenta quatro argumentos para comprovar sua tese que são: não há ninguém que 

faça o bem, não há ninguém que o busque, todos se desviaram e igualmente se 

corrompem. Interessante é que vemos isso se repetir algumas vezes como no Salmo 

53 e em Romanos 3.10-12. Tudo isso para comprovar que todo e qualquer ser-

humano, fora de Deus, não consegue promover o bem, pois esses são escravos do 

pecado (Efésios 2.3), tais só buscam satisfazer os desejos de sua própria carne. Por 

que néscio por excelência? Pois todo e qualquer homem é totalmente depravado, o 

que fazemos de melhor, quanto a essa verdade, é sermos tolos, ignorantes. Somente 

Deus, ao se revelar a nós, mediante sua graça, nos permite fazer diferente de tudo 

isso que está sendo “revelado” pelo salmista. 

 

A opressão dos justos (v.4-6). 

 

Torna-se claro que nem todos se desviaram do Senhor, porquanto há aqueles a quem 

ele pode chamar “meu povo” (v. 4). Eles constituem os objetos da opressão por parte 

dos “tolos”; ou, como são chamados aqui, “malfeitores”. Seu problema é que não têm 

discernimento espiritual e, consequentemente, “não invocam ao Senhor”. Esta última 

frase pode ser usada no Antigo Testamento no sentido de proclamar o Senhor (cf. o 

que Deus mesmo faz por Moisés, Êx 33.19), mas também significa, como aqui, usar o 

nome de Deus em oração (Gn 4.26). Os versículos 5 e 6 são de difícil interpretação. 

Em ambos há um contraste entre os malfeitores, na primeira parte do versículo, e os 

justos, na segunda parte. Ali não parece haver qualquer conexão direta entre as outras 

duas sentenças senão contraste direto. Os malfeitores vivem com medo, como 
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resultado de sua loucura, e oprimem os pobres. Em contrapartida, os justos têm Deus 

em seu meio, em sua assembleia. Têm também a certeza de que, enquanto estão 

sendo oprimidos, o Senhor é seu refúgio. 

 

O nosso refúgio e salvação é o Senhor (v.7). 

 

Uma grande esperança é dada pelo salmista a proferir as palavras desse versículo. 

Simplesmente afirmando, mais uma vez, que somente Deus é quem pode restaurar o 

povo, livrá-los te todo e qualquer sofrimento que estejam passando. O salmista 

deposita toda a sua fé, toda a sua esperança, na certeza que o próprio Deus quem irá 

restaurá-los a “sua sorte”. Nada mais do que confirmar aquilo que devemos fazer por 

todas as nossas vidas, confiar e ter a esperança no Senhor. Ele é a nossa salvação, 

Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus (Atos 4.12; Isaías 25.4; Jeremias 10.6). 

Mediante isso, somos levados a ter a esperança totalmente no Senhor. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Néscio é todo aquele que não crê em Deus e vive em conformidade a essa verdade. 

A pergunta é: Será que ainda estamos vivendo dessa forma? Será que cremos em 

Deus, de fato? Será que pensamos que existam coisas que Deus não pode fazer? Será 

que conseguimos fazer o bem sem Deus? De fato, sem Deus é impossível fazer o bem, 

o buscarmos, vivermos para Ele, pois somente o nosso Senhor que pode nos conduzir 

a viver conforme Ele quer. Isso se aplica em qualquer idade, em qualquer situação ou 

em qualquer área da nossa vida. Resumindo: Dependemos de Deus para tudo! 

 

b) Você já sofreu algum tipo de opressão pelo fato de você se declarar cristão e viver 

conforme a vontade de Deus em sua vida? Parece que nada disso vai acabar, cada dia 

que passa se torna ainda mais pesado esse fardo, ser cristão tem sido difícil? Cristo 

nos deixou uma grande verdade em João 16.33, “no mundo tereis aflições”, mas 

devemos ter esperança e ânimo em Cristo, pois ele mesmo o venceu. Isso significa 

que não existe dor o sofrimento no mundo que tira de nós a certeza que em Jesus 

somos mais eu vencedores (Romanos 8.37-39), lembre-se quem Jesus é a nossa 

salvação (2 Timóteo 1.9-10). 

 

Em meio ao desespero e ao pânico que assola o mundo nestes dias, que o nosso 

testemunho de fé brilhe a todos os que nos cercam, independente das circunstâncias, 

e que ao nome de Jesus seja dada toda honra, glória e louvor, que lhe é devida. 

 

6. Cântico: Eterno Deus (Everlasting God) – Paulo Baruk 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=aBTgqiJHQao) 

 

7. Oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos pois és o nosso Deus e 

governas sobre tudo. Que as nações do mundo possam reconhecer-te e ouvir a tua 

voz. Destrói o pecado e a incredulidade. Elimina toda barreira que se levante ao triunfo 

do Evangelho e antecipa o dia quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará 

que Jesus Cristo é o Senhor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém!  

https://www.youtube.com/watch?v=aBTgqiJHQao

