
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 20 
23 de abril de 2020 

 
 

1. Leitura: Salmos 26.6-7 

2. Cântico: https://www.instagram.com/tv/B_LnmJflUrJ/?utm_source=ig_web_copy_link  

3. Confissão/Gratidão: Neste momento ore exaltando a Deus por seus atributos e glória, clame 

ao Senhor confessando os seus pecados e agradeça por seu perdão e graça. 

 

4. Leia Salmo 20: Este Salmo é uma oração antes da batalha. Ele começa e termina com 

uma súplica para que Deus ouça sua oração e dê vitória a Israel (vv.1,9). Este salmo pode 

ser dividido em três partes: A) O povo ora por seu rei, vv.1-5; B) O rei Davi encoraja o 

povo, vv.6-8; C) o Rei (Iahweh) e o povo falam, v.9.   

 

Observação: Davi só guerreava quando algum inimigo atacava Israel. Não invadia outras 

nações apenas para conquistar território e lutava somente as batalhas do Senhor. 

 

A. Um povo de oração Rei (vv.1-5): A lei de Moisés determinava que, antes de um 

exército sair para a batalha, os oficiais e soldados deveriam consagrar-se ao Senhor (Dt 

20.1-4), e este salmo refere-se a um desses cultos de consagração. O que estava em 

jogo não era apenas a vida do rei e seu exército, mas também a glória do Senhor 

(vv.5,7). Aquele era um dia de tribulação, mas Iahweh é socorro bem presente na 

tribulação (Sl 20.1; 46.1).  A designação Deus de Jacó é um título usado com frequência 

para o Senhor (Sl 24.6). Indica que Deus opera em favor dos fracos e necessitados (Gn 

35.1-3). O povo ora para que Deus abençoe os planos de guerra do rei, plois os pedidos 

e planos devem andar juntos. O versículo 5 é a parte central do salmo, uma declaração 

confiante de vitória antes mesmo de a batalha começar.  

 

B. Um líder confiante (vv. 6-8): Nesta passagem, é o rei quem fala e garante ao povo 

que está certo de seu sucesso, pois o Senhor o escolheu (“ungido”) e ouviu suas orações. 

O povo ora pedindo; “O Senhor te responda” (v.1), e Davi declara: “ele lhe responderá” 

(v.6). O Senhor enviará ajuda do trono do céu (v.6)! O povo de Deus não se vangloria dos 

seus recursos humanos (naqueles dias, carros e cavalos); antes, sua glória está em Deus, 

o único que pode salvá-lo em todas as situações. 
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C. Um SENHOR soberano (v.9) 

Aqui encontramos, o rei Davi, o exército e todo povo reconhecendo a soberania do Grande 

Rei de Israel. Se o SENHOR não for Rei, não pode haver vitória: “porque o SENHOR é o 

Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses” (95.3). Davi planeja a sua 

estratégia (v.4), mas somente o SENHOR pode determinar os resultados.   

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) A guerra é parte da vida cristã, e os crentes são chamados a travar as 

batalhas do Senhor (Ef 6.10-18). É importante o fato de que as armas da 

nossa guerra não são carnais, mas espirituais (2Co 10.4). Frequentemente 

usamos meios humanos, mas eles nada fazem sem o poder do Espírito de 

Deus e a vitória de Jesus Cristo. Como podemos fazer melhor uso dos 

maiores meios de vitória em nossas batalhas espirituais — oração e fé na 

Palavra de Deus? 

B) Os problemas e vitórias dos reis de Israel prenunciavam a grande crise e 

vitória de Cristo. Ele conhecia seus tempos difíceis, especialmente perto do 

fim de sua vida. Jesus orou, pedindo ao Pai que lhe desse força. Ele ofereceu 

sua vida justa e morte sacrificial a Deus pelos pecadores — e Deus cumpriu 

todos os desejos de Cristo. Seu povo se alegra em sua vitória, pois não confia 

em si mesmo, mas no caráter de seu Senhor. Como esse salmo ajuda a 

explicar o que significa orarmos “venha o teu reino”? 

6. Cântico: Ele vem pra te salvar - https://www.youtube.com/watch?v=7_84klayCqg 

7. Intercessão: Clamem a Deus: “venha o teu reino”! Orem também pedindo 

que ele preserve a confiança que expressa a fé de que Deus é aquele que 

provê vitória. 
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