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1. Chamada: Salmo 135 

2. Louvor: Eu te quero (Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rx2FcEQG-8U)   

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao Senhor confessando 

os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua providência.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 16] : Este salmo é um cântico que expressa a confissão de fé de um 

convertido, quem é Deus para o Salmista Davi. Também, nos remete a pensarmos o quanto 

nossa confiança e coração está no Senhor. Diversas vezes nos desafiamos a confiar em Deus, 

mas, em tempos de pandemia, essa verdade torna-se marcante, ganha amplitude, é ouvida.  

 

 

Genuína confissão de fé [v.1-2].  

Da petição “Guarda-me” (v.1), Surge então uma expressão de confiança n´Aquele que pode 

responder a oração. Entendemos que só no Senhor estamos verdadeiramente protegidos. Essa 

confiança expressa em Deus dá sustento a tudo que será dito em seguida. Temos então uma genuína 

confissão de fé: “Digo ao SENHOR: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente. 

(v.2)” Oh que alegria! Que imensurável graça é pertencer ao Senhor, que satisfação insubstituível! 

Quão miserável e vazio é aqueles que não possuem um tesouro como o Senhor. Ao dizer que não 

‘possui outro bem’, o salmista declara que somente Deus o completa, somente Deus o faz ter 

sentido. Nos recorda Agostinho ao dizer que “No coração do homem há um vazio do tamanho de 

Deus”.  Afirmar que não possuímos outro bem além do Senhor é algo muito profundo e ao mesmo 

tempo muitíssimo sério. Davi era um Rei cercado de riquezas e glórias. Ele poderia ter o que 

desejasse ao seu dispor: As melhores roupas, a cama mais confortável, a melhor comida, a mulher 

mais bela, sim, o melhor da terra. Contudo, em seu coração somente Deus possui um real e 

incomparável valor. 

 

Louvor somente a Deus [v.3-4].  

 

Ao estarmos bem com Deus, estaremos bem com o povo de Deus. Quando nossa alma é completa 

em Deus, podemos amar nosso próximo (v.3). Mas, é bem verdade que muitos não encontram plena 

satisfação em pertencer a Deus, invertem a ordem, e “trocam o Senhor por outros deuses.” Trocam a 

paz em Deus por ídolos (Rm 1. 18-32)! Sendo um ídolo qualquer coisa que tome o lugar do Senhor 

https://www.youtube.com/watch?v=Rx2FcEQG-8U
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em nossas vidas. Davi ao perceber essa realidade diz dois sonoros “nãos”! “Não” os adorarei e “não” 

pronunciarei seus nomes (v.4).  

 

Deus é a nossa garantia [v.5-6].  

 

 

Então, o salmista declara definitivamente que não tem confiança em nada além de Deus. Calvino tem 

uma frase que diz [que nós que pertencemos a Deus] “temos ancoras lançadas para cima, fincadas na 

eternidade”. Pois, Deus e somente Deus é  a porção da nossa herança, cálice e garantia (v.5). Deus 

não é um meio para um fim, Deus É a porção da herança! Não há qualquer benção maior do que ter a 

Deus como Senhor! Não temos a Deus para possuir qualquer benção, a benção maior é possuir a 

Deus,  o Deus da nossa salvação! Além disso, esses termos estes nos remete a tribo de Levi, os quais 

não tinham porção ou herança da terra (Nm 18.20; Nm 26.62) e deveriam depender da provisão 

diária de Deus. O Senhor fará com que os fiéis herdem o melhor (v.6), aquilo que é rico, abundante e 

eterno e Davi sabia disso. 

 

Confiança em Deus [v.7-8].  

 

Davi sabia do cuidado e do amor de Deus pelos seus e o louva com gratidão. A razão de seu louvor se 

dá pelo conselho e proteção divina. O termo aconselha (v. 7) significa que Deus conduz um plano de 

sucesso, que não falhará! A expressão “mão direita” (v.8) representa que o mesmo Deus que 

conduzirá este plano tem força e poder para garantir este sucesso, logo, Davi afirma: “não serei 

abalado”, pois o Senhor é o seu escudo e proteção. A gratidão de Davi é pelo reconhecimento de que 

Deus, o Deus que não falha, apesar das circunstâncias que possam nos assolar, este mesmo Deus, é a 

garantia de que tudo dará certo, para a glória desse Deus. 

 

Confiança em Deus [v.9-11].  

 

E por fim, uma declaração entoada com profunda alegria, ele exulta! O salmista na inteireza de seu 

ser, coração e espírito, exulta a Deus e encontra em Deus sustentação para descansar (v.9). Ele se 
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alegra e exulta porque confia e vive na presença de Deus. E numa perspectiva futura, quando a morte 

chegar, ainda assim, ele poderá confiar em Deus, o qual não o desamparará. A morte não triunfará 

sobre o eleito de Deus (v.10), pois ele não permitirá que o seu Santo “veja a corrupção”, mas o fará 

“ver os caminhos da vida”, o receberá em sua presença, onde “há plenitude de alegria” e “delícias” 

eternas (v.11).  Aqui, nesses últimos versos, Davi aponta para Cristo (Atos 2. 29-31). Davi morreu e foi 

sepultado, mas, profetizou e falou da ressureição do Cristo! (Atos 13. 35-38). Essa confiança de Davi é 

esperança no Messias! A sua alegria está no Messias que viria! Ele veio! Hoje, nossa alegria está no 

Cristo que voltará, temos a garantia, através de Cristo, de que a morte não é o fim! (1 Ts 4.16). 

  

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

 

a) Os crentes podem passar por aflições neste mundo, inclusive morrermos. Felizmente, sempre 

podemos nos voltar para Deus, que sabe todas as coisas e nunca faz nenhum mal. Em tempos 

de problemas e em tempos de bonança, podemos declarar: “Tu és Senhor o nosso maior 

tesouro, só temos garantia em Ti e em mais nada, em nada mais!” 

 

Que alívio podemos sentir quando nossa confiança está depositada verdadeiramente em 

Deus, dizendo-lhe que Ele é a nossa garantia? Exatamente de que modo experimentamos 

isso agora?  

 

b) A ancora da nossa salvação foi lançada para o alto, estamos fincados na eternidade. Devemos 

confiar nossa alma ao justo caráter de Deus e confiar que o Pai corrigirá todas as coisas. 

 

Como podemos declarar nossa confiança em Deus em momentos difíceis?  

Está frustrado e decepcionado? - Confie no Deus que não poupou seu próprio filho. 

 

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

inicie sua oração repetindo e intercalando as verdades deste Salmo. 

 

7. Conclusão: Estamos diante de um cântico confiante! Uma verdadeira oração onde Davi 

declara sua confiança plena em Deus. Semelhantemente a Davi, derramemos o coração diante 

de Deus declarando nossa confiança n´Ele. Louvado seja Deus, hoje e sempre, que como justo 

juiz, põe fim à violência dos ímpios e faz com que o justo esteja seguro. Amém. 

  


