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1. Leitura: Salmos 29.1-2 

2. Cântico: Só em Jesus - https://www.youtube.com/watch?v=6ROlrIfj0Qw 

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 21: É bem provável que este salmo seja o hino de louvor que Davi e seu 

povo cantaram depois das vitórias pelas quais pediram a Deus no Salmo 20. O Salmo 

começa e termina com louvores pela força que Deus deu a seu rei e ao exército (vv.1,13). 

Este salmo nos ensina que as orações respondidas devem ser reconhecidas com fervoroso 

louvor.    

 

OBSERVAÇÃO: Este salmo pode ser dividido em três partes: A) A comemoração de 

vitórias passadas (vv.1-7); B) Aguardando futuras vitórias (vv.8-12); C) Exaltando o 

Senhor das Vitórias (v.13).  

 

A. Olhando para trás: a comemoração de vitórias passadas (vv.1-7): O povo e 

seu rei dirigem-se ao Senhor e lhe agradecem o que fez em resposta a suas orações. O 

termo salvação nos versículos 1 e 5, significa “livramento, vitória”. Davi havia orado para 

que a sua vida fosse poupada (v.4), e o Senhor o havia atendido (21.2; 20.1,6). O 

termo “suprir”, no versículo 3, significa “providenciar de antemão”. Deus foi adiante de 

Davi e lhe “deu as boas-vindas” no campo de batalha, concedendo a vitória. É um 

estímulo saber que Deus vai adiante de seu povo obediente (Sl 48.14; Jo 10.4). Para 

Davi, essa vitória que recebeu de Deus foi como uma segunda coroação, garantindo-

lhe que era, de fato, o ungido de Deus. Para Davi, essa vitória que recebeu de Deus foi 

uma segunda coroação, garantindo-lhe que era, de fato, o ungido de Deus. Enquanto 

estivesse governando, Davi não “vacilaria” diante de seus inimigos, pois havia 

depositado sua fé no Senhor (v.7). Essa declaração de fé é o versículo central do salmo.  

 

B. Olhando para frente: aguardando futuras vitórias (vv. 8-12): A mão direita de 

Deus é mais do que um símbolo de poder; ela opera ativamente em favor de seu povo e 

derrota seus inimigos (v.8). Como o fogo devora tudo aquilo que toca, também o Senhor 

https://www.youtube.com/watch?v=6ROlrIfj0Qw


ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 21 
24 de abril de 2020 

 

consumiria os inimigos de Davi; ele os devoraria como a lenha queimada na fornalha (v.9). 

A nação de Israel e a descendência de Davi seriam preservadas, mas não haveria futuro 

algum para o inimigo (v.10). De fato, Deus deu muitas vitórias a Davi, expandiu 

grandemente as fronteiras de Israel e trouxe paz ao reino. As nações poderiam reunir-se e 

conspirar contra ele, mas, ainda assim, Davi seria vitorioso nas batalhas.  

C. Olhando para o alto: exaltando o Senhor das vitórias (v.13) 

Como no Salmo 20.9, o salmo encerra com uma declaração ao Senhor e expressa louvores 

por sua grandeza. O povo sabia que Davi não lutava as batalhas nem conquistava vitórias 

a fim de exaltar a si mesmo, mas sim com o objetivo de engrandecer ao Senhor. O Salmo 

20 termina com o rei, o exército e o povo pedindo a Deus para ouvir suas orações, e o 

salmo 21 encerra com uma oração pedindo que Deus seja exaltado em sua força.  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

Os salmos reais apontam para Cristo, o Rei ideal. Sustentado pelo poder de 

Deus, Cristo se alegra na salvação que foi dada a ele e ao seu povo contra 

seus inimigos. Ele obtém essas bênçãos pela oração e pela intercessão, e 

agora reina com grande honra e alegria em seu trono celestial. Um dia ele 

voltará para julgar os ímpios com fogo devorador, de modo que todos os 

planos do mal contra seu reino falharão. O propósito final de seu reino é a 

exaltação do Senhor nos louvores de seu povo. As vitórias de Cristo são as 

vitórias de todos que lhe pertencem pela fé. Como esse salmo o encoraja e 

lhe dá esperança? 

6. Cântico: Em Tuas fontes - https://www.youtube.com/watch?v=j_5rssKct4w 

7. Intercessão: Interceda para que Deus lhes capacite a aguardarem o futuro 

com confiança ainda que as ameaças continuem. Lembrem-se, ele é o Rei 

Vencedor. 
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