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1. Chamada: Salmo 66 

2. Louvor: Segurança - CC 375 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=t5oAuEgIgEY)   

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 17] : Há neste Salmo uma linguagem de petição marcante 

caracterizando-o como uma oração. Aqui, há destacado um exemplo de como devemos proceder 

mediante as injustiças que venha a os afligir.  

 

 

Petição de Davi [v.1-5].  

Davi clama pela atenção de Deus: “ouve”, “atenta” e “dá ouvidos”. Em súplica tríplice: “minha justa 

queixa”; “meu clamor”; e “minha oração” (v. 1). Quantas vezes temos a impressão de que Deus não 

nos ouve e que nossas orações são em vão? Vemos aqui alguém que confia que Deus o ouvirá! 

Estamos diante de uma profunda buscar de Davi por justiça em Deus. Mesmo tendo um forte 

exército e recursos ao seu dispor, Davi sabe que meios humanos não resolverão os ataques por parte 

daqueles que não temem a Deus. Mesmo sendo rei clama ao Rei dos reis, ao justo juiz. Quantas 

vezes, clamamos por justiça e ao mesmo tempo não esperamos de Deus a solução mas sim de nossas 

própria mãos?! No caso de Davi, diante de falsas acusações de seus inimigos, ele confia na retidão do 

Deus que o ouve e declara sua inocência. Não se trata de um Davi com perfeição impecável ou justo 

em si mesmo. O salmista está convicto de seus pecados mas sabe que Deus julga retamente e que 

trará juízo (v. 2). Ele submete-se  integralmente ao Deus da sua salvação e afirma que em sua vida 

não se achará nenhuma impureza (v. 3). Isto é, que comparado aos perversos, ele tem sido integro 

diante de Deus, não fingido. Em seguida, demonstra que reconhece os riscos dos pecados da língua, 

uma vez que estava sendo vítima de acusações. Davi, diferentemente dos perversos, guardava a 

palavra de Deus e mantinha seus passos seguindo as veredas de Deus (vs. 4,5). Ao seguir as diretrizes 

de Deus, ele se abstinha de seguir a forma de vida deles.  

 

Deus protetor [v.6-12].  

O salmista volta-se para Deus diante dos perigos (v. 6).  A base de seu apelo é a promessa de Deus, o 

vínculo pactual, a aliança (vs. 7–9). Ele apela à misericórdia redentora como a que ocorreu durante o 

êxodo. O reconhecimento histórico às vezes forma a base da presente oração nos Salmos. Com isso 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oAuEgIgEY
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aprendemos que devemos orar as verdades presentes nas Escrituras. Davi sabia que Deus salva os 

que buscam refúgio nele. A alusão ao êxodo continua no versículo 8. Deus achou Israel no deserto e o 

guardou como a menina de seus olhos (Dt 32.10). A expressão, “menina dos olhos”, usada ali para o 

povo como um todo é repetida aqui. A ideia de ser protegido pelas asas do Senhor provavelmente 

seja tomada de Deuteronômio 32.11, onde se introduz a imagem da águia. Deus provê proteção de 

todos os perigos (cf. Sl 36.7; 57.1; 61.4; 63.7; e 91.4). Podemos cantar com fé “vivo feliz, sou de 

Jesus!”. O perigo que Davi se refere, provém dos inimigos (também chamados perversos) que atacam 

sua vida.  Eles vêm contra ele com intenções homicidas (vs. 10–12). Eles fecham seus corações.. Aqui 

há uma ideia de rebeldia, pois os inimigos não se curvarão diante da majestade divina, e atacam seu 

servo Davi. Ele se sentia cercado de todos os lados (v. 11), pois esperavam uma chance de subjugá-lo. 

O inimigo mais ameaçador é distinguido no versículo 12. Ele se assemelha a um leão agachado que se 

prepara para saltar sobre sua presa, de seu esconderijo secreto. Não surpreende que o Novo 

Testamento descreva o diabo como um leão que ruge (1Pe 5.8). 

 

Tua espada [v.13-14].  

Davi faz uso de uma linguagem militar no versículo 13. Ele apela com urgência a seu divino protetor 

para que venha como guerreiro, “tua espada”, e subjugue seu inimigo, libertando-o dele e 

resgatando-o de suas garras. A confiança de Davi é depositada exclusivamente na “espada” de Deus e 

não na espada de seu exército ou até mesmo na sua própria espada. Os inimigos, são descritos como 

sendo “homens deste mundo”, que só conhecem as recompensas nesta vida (v. 14). Não querem 

saber de ter o Senhor como sua porção, que é a condição dos justos (Sl 16.5). O Novo Testamento 

fala do mesmo tipo de pessoas que pertencem ao mundo (Jo 15.19), que são pessoas deste mundo 

(Lc 16.8) e cuja mente é posta nas coisas terrenas (Fp 3.19). É de tais pessoas que Davi busca o 

escape. Devemos  fugir destes também e nos perguntar constantemente: “o quanto o nosso coração 

e confiança estão no Senhor?” A parte final deste versículo fala das bênçãos de Deus sobre seus 

queridos.  

 

              Conclusão [v. 15] 

No versículo 15, o contraste com os homens profanos do versículo 14 é mais óbvio. Qualquer 

satisfação que porventura desfrutem é só nesta vida. Para Davi havia uma real e verdadeira 
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satisfação além da sepultura, porque ele nos dá neste versículo um vislumbre da eternidade. É o puro 

de coração que verá a Deus (Mt 5.8). 

 

  

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

 

a) Qualquer aflição e injustiça que possamos passar ou sofrer devem ser lançadas no Senhor. 

Deus é Justo e reto e não permitirá que a impunidade se estabeleça. Devemos portanto 

guardar nossa mente e coração na palavra e confiar na eternidade garantida. 

 

Você indigna-se com a injustiça presente no mundo? Como manter o coração em paz em 

meio ao caos aparente?   

 

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: Esta é uma 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. 

  


