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1. Leitura: Salmo 100 

 

2. Cântico: cântico [...] 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem seus pecados perante Deus 

e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 22] Pela simples leitura deste salmo, inevitavelmente somos 

“transportados” à crucificação, não apenas pelo fato de tais palavras terem sido citadas por 

Cristo, mas por trazer um relato poético tão profundo daquilo que Jesus enfrentou de forma 

física e emocional. Entretanto, apesar deste sentido último, divinamente inspirado, não 

podemos perder de vista o contexto imediato ao qual foi escrito, tendo por base a experiência 

de Davi. Este salmo consta de duas partes: na primeira, o salmista expressa sua profunda dor, 

especialmente o de sentir-se abandonado por Yahweh, e lhe súplica que lhe faça 

experimentar de novo sua presença e seu amparo [v. 1-21]. A segunda é um canto de ação de 

graças pela liberação obtida [v. 22-31]. 

 

• Sofrimento e apelo por livramento [v.1-21].  

 

 As palavras iniciais do salmista indicam a profunda aflição pelo fato de, aparentemente, 

Deus não lhe prestar atenção [v.1-2]. Todavia, ele ainda confia em Deus, tornando às suas 

crenças iniciais, relembrando a justiça e retidão do Senhor demonstrada no passado, nos 

louvores diante de Israel diante dos livramentos [v.3-5]. Logo que o seu pensamento volta 

para si mesmo, deixa-se absorver pelas aflições [v.6-8], “Mas eu sou verme e não homem; o 

opróbrio dos homens e desprezado do povo” [cf. Is 42:14; Is 53:3]. No verso 8, encontramos 

outro paralelo da cruz, especificamente à zombaria sofrida por Jesus [cf. Lc 23.35; Mt 

27.39,43]. À luz do seu próprio nascimento [v.9-11], demonstra sua dependência e confiança 

em Deus [cf. Sl 139.13-17], terminando a seção em favor da manifestação da presença divina, 

exatamente como estivera perto nos anos anteriores, desde a sua infância: porque agora não 

há quem ajude e a angústia aproxima-se [v. 11].  

 

Dos versos 12 em diante, o sentimento muda da humilhação das relações mal 

compreendidas (Deus, v.2; e, homens, v.6) para a dor de um corpo atormentado. Na 

intensidade dessa angústia, várias metáforas são utilizadas para expressar a experiência de 

grande perturbação e violência, como: seus atormentadores se assemelham a animais ferozes 

prontos para devorá-lo [v.12-13]; sua fraqueza física e sua completa impotência são 

figuradamente descritos [v.14-15]; e a multidão de malfeitores são como cães que o 

contemplam [v.16-17]. Logo em seguida, essa cena de tumulto de feras é substituída pela 

lenta e impessoal distribuição de suas vestes entre seus inimigos, uma cena em que o 

tormento físico é envolvido por uma ainda mais amarga humilhação [v.18], não obstante, sua 

dependência de Deus permanece intocável: na pior extremidade de sua alma, o laço com seu 

Senhor se torna ainda mais destacado mediante um forte grito apelando por Sua presença: 

“Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim; força minha, apressa-te em socorrer-me...” [cf. 19-
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21]. O que começa como uma sentença de apelo final, um último suspiro, sucede o incrível 

grito de incomensurável alívio: “sim, tu me respondes”. [cf. Hb 5:7] 

 

• Canto de ações de graças [v.22-31].  

 

O restante do Salmo consiste de louvores e ações de graças a Deus, pela Sua fidelidade e 

glória, a ser ouvido entre seus irmãos/congregação e também por toda a humanidade:  

 

a) Aqueles que descendem de Israel e reverenciam a Deus [v.22-24] são exortados a se 

prostrarem perante o Senhor por causa de Sua grandeza, conforme exibidas em Suas ações, 

tão diferentes dos feitos dos homens ímpios que haviam atacado o salmista. [v.25] Todos os 

seus louvores eram estimulados pela salvação de Deus que lhe tinha sido proporcionada, Davi 

convida outros homens humildes e piedosos para que se reunissem a ele na refeição votiva 

que Ele havia deliberado dar a seu Libertador, e na imaginativa antecipação da presença deles 

ele pronuncia uma bênção sobre seus hóspedes: "Que vosso coração viva (ou se regozije) para 

sempre" [v.26].  

 

b) O coração confiante, impele o salmista a conclamar todos os povos [v.27-28]. Ele não 

podia prever outro resultado senão que a natureza de Deus seria conhecida e reverenciada 

pela terra inteira [cf. Zc 14.9; Ap 11.15]. Todos os grandes da terra, os prósperos e 

orgulhosos, compartilharão dessa adoração ao Senhor [v. 29, cf. Is 49.7; Rm 14.11; Fp 2.10]. 

Uma posteridade interminável haverá de servi-Lo e ser a herança permanente de cada 

geração [v. 30-31; cfr. Lc 1.48-50]. Cada qual virá a existir e declarará a eficaz retidão do 

Senhor. 

  

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

 

a) A primeira parte deste salmo se refere ao Salvador que sofre [v.1-21]. Isto é solo sagrado, 

que nos permite entrar, em um pequeno sentido, na experiência de Cristo. Aqui está o 

homem que cumpriu fielmente a aliança com Deus desde o seu nascimento. No entanto, ele 

clama, angustiado: “Por que me desamparaste?”. A resposta a essa pergunta trata do próprio 

coração da expiação. Deus não abandona o fiel, mas o ímpio, que quebra sua aliança [Dt 

31:16-17]. Por que, então, Cristo sofreu? Cristo morreu pelos pecadores. Deus retirou todo o 

sentimento de sua presença graciosa de seu Filho fiel e colocou sobre ele toda a culpa e todo 

o castigo pelos pecados de seu povo [Is 53:5-6,8]. Com base nisso, Cristo pode salvar 

pecadores de toda a punição de seus pecados. Como esse salmo nos humilha? Como ele nos 

convida a colocar toda confiança em Cristo?  

  

b) A segunda parte do salmo trata do Salvador bem-sucedido [v.22-31]. Deus respondeu às 

orações de seu Filho aflito e o livrou do mal [v.24]. Portanto, o Filho proclama a glória de Deus 

ao mundo e chama as pessoas a adorarem ao Senhor. O testemunho de sua salvação atrairá 

eficazmente pessoas de todas as nações para se arrependerem e buscarem a Deus em fé e 

adoração humildes [v. 26-27]. Essa ampla missão continuará por gerações [v.31]. Como Cristo 

está fazendo isso hoje? 
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6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do dia: 

dívida entre a família os pedidos dos irmãos compartilhados no grupo do whatsapp]. 

 

7. Conclusão: Deus compassivo, tu nos proteges do perigo invisível e nos seguras quando 

tropeçamos e caímos. Tu nos respondes quando clamamos a ti em oração. Ajuda-nos a te 

adorar com toda a nossa vida de modo sincero. Em teu nome oramos, amém! 


