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1. Chamada: Salmo 96 

2. Louvor: Eternamente Deus (Link: https://www.youtube.com/watch?v=FlmMZb37WlI)   

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 18] : Este salmo é um lindo cântico escrito por Davi. Aqui, o 

salmista já era provavelmente de idade avançada. Podemos entender esse salmo como 

uma conclusão da experiência e da vida de Davi, uma declaração dele para o Senhor que 

ele tanta ama. Estamos diante de um salmo longo, orientamos que você possa reler os 

versículos à medida que são indicados nos títulos, pinçaremos porções para explicar o 

todo. Deus nos abençoe! 

 

O amor do salmista por Deus [v.1-3].  

O salmista inicia declarando seu sincero amor para com Deus. “Eu te amo, oh Senhor, 

Rocha minha!” (v.1). Davi, que havia passado por tantos sofrimentos, declara que em cada 

aflição, o seu amor por Deus foi amplificado. Pois, em cada aflição, Deus sustenta seus servos 

com profundo cuidado. Temos neste Salmo oito adjetivos, nos versos 1 e 2, revelando quem é o 

Senhor no entendimento de Davi: Força, Rocha, Fortaleza, Libertado, Rochedo, Refúgio, Poder 

salvador, Torre alta e no verso 18 chama Deus de amparo. Nas conclusões de sua vida, Davi 

declara que Deus é tudo para ele! O verso 2 do salmo 18 é uma preciosa declaração de 

confiança no Senhor. É impossível ficar indiferente as palavras do salmista, suas declarações de 

fé ecoam até nós como um grito encorajador para os que precisam sentir-se seguros nas mãos 

do Todo Poderoso. 

Para o salmista, Deus é rochedo, um lugar forte (oferece base sólida para edificarmos 

nossa vida). Ele também chama o Senhor de libertador (aquele que nos livra do mal) e de 

fortaleza (o que nos faz fortes diante das adversidades). Além disso, ele reconhece em Deus um 

escudo e força de sua salvação (sua proteção diante dos ataques). E por fim, ele declara que 

Deus é o Seu alto refúgio. Davi evidencia nisso tudo a grande verdade de que Deus é digno de 

louvor (o termo hebraico vem da mesma raiz de “Aleluia”), e Davi expressa sua sólida convicção 

de que pode invocar a Deus e ele.responderá.(v.3). Assim, diante de Deus, devemos expressar 

nossos sentimentos, o que sabemos de Deus, nossas convicções. Pois, Davi está dizendo que 

Deus foi tudo para ele em todos os momentos e inclusive nos momentos mais difíceis.  

https://www.youtube.com/watch?v=FlmMZb37WlI
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Os livramentos de Davi [v.4-19].  

Davi nos versos de 4 a 19, declara que estava à um passo da morte. Nestes versos ele 

relata toda a sua aflição. Toda a linguagem usada por Davi parece se basear no Êxodo, no 

livramento que Deus deu aos israelitas. Davi, na verdade, identifica que o Deus do Êxodo é o 

mesmo seu Deus.  Por isso, compara a mesma libertação dada ao povo Hebreu com a libertação 

dada a ele. Davi conhecia o Deus do êxodo de ler e, é nos seus momentos mais difíceis, ao 

experimentar  de forma real o cuidado de Deus, que Davi reconhece quão grande e amoroso 

Deus é!  É nos nossos momentos mais angustiosos, como estes, que podemos ter a certeza que 

o Deus amoroso tem cuidado de nós. De fato! Quando Davi usa a história do Êxodo para 

identificar sua história, devemos aprender a usar as Escrituras ,a  Palavra de Deus, como 

garantia segura e fiel de nossos destinos, devemos também nos identificar com as Escrituras de 

Gênesis a Apocalipse.  

 

Fiel apesar das circunstâncias  [v.20-29].  

Davi aqui nestes versos não está exaltando-se. O que o salmista está dizendo é que SIM, 

ele permaneceu fiel diante de toda maldade, perversidade, calamidade! Não podemos nos 

esquecer que para Davi o Senhor é: Força, Rocha, Fortaleza, Libertado, Rochedo, Refúgio, Poder 

salvador, Torre alta, e no verso 18 , Amparo. É Deus quem sustenta a Davi. Assim como é Deus 

quem sustenta nossas vidas de forma fiel. Vale a pena permanecer fiel quando todos estão 

sendo infiéis! Sim, o Senhor nos dará força! 

 

Deus Fez  [v.30-50].  

O salmista enaltece os caminhos do Senhor, isto é, suas ações, seu relacionamento com 

Davi, e os proclama como completos. Juntamente com suas ações, faz-se menção de sua 

palavra. Ela já foi testada e revelou-se perfeita. Para todos quantos, como Davi, põem sua 

confiança no Senhor e descansam nele como seu refúgio, ele prova ser um escudo (v. 30). 

Como dito, Davi reconhece que não fora sua própria força que lhe dera vitórias (vs. 35,36). 

Deus prouvera para ele um escudo e sustentava constantemente seu servo. Tendo revisto suas 

vitórias passadas, Davi agora canta triunfantemente: “O SENHOR vive!” (v. 46). Isso era muito 

evidente à luz de sua experiência pregressa, pois o Senhor não só vive, mas revela isso a seu 
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próprio povo crente. Duas coisas são afirmadas acerca do Senhor. Primeiro, que ele deu e ainda 

continuava dando grandes vitórias a Davi. Este pode ser outro indicador para o fato de que o 

salmo foi composto muito antes de surgir sua posição em 2 Samuel. Segundo, o Senhor mostra 

misericórdia pactual a seu ungido. 

  

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

 

a) Davi reconhece em Deus a razão de suas vitórias nas batalhas e nos livramentos de seus 

inimigos. Ele louva ao Senhor mediante a toda graça concedida durante seus dias de 

luta, sofrimento e perseguição. A maior parte de Davi foram conflituosas, angustiosas e 

ele passou por muito sofrimento na maior parte de sua trajetória.  

 

Como podemos louvar ao Senhor, reconhecer seus atributos, permanecermos fiéis 

em meio ao nosso atual cenário? Você poderia declarar seu amor, em oração, (assim 

como Davi no início do Salmo) e ao mesmo tempo declarar sua confiança em Deus 

agora mesmo?  

 

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 glorifica ao Grande e Eterno Rei, o Deus todo 

poderoso que o sustentou em toda sua trajetória. Semelhantemente a Davi, vamos 

declarar coração diante de Deus nossa confiança n´Ele.  


