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1. Leitura: Salmo 30: 1-5 

 

2. Cântico: Hino 398 – Sou Feliz (Link: https://www.youtube.com/watch?v=QTAqGfLnuiY) 

 

3. Oração: Ore o Salmo 30. 

 

Leitura [Salmo 28]: O fato de orarmos declara uma expectativa. Quando oramos, 

expressamos a convicção de que Deus está em algum lugar a nos escutar. Entretanto, 

por vezes, somos tomados por uma sensação de que não estamos sendo ouvidos e 

nos desesperamos. Isso porque, a única certeza que podemos ter em situações 

aparentemente irreversíveis é que há um Deus, suficientemente poderoso, capaz de 

reverter as circunstâncias. O que fazer quando o único recurso que temos é o Senhor? 

 

 

• Davi confia no Deus que ouve [v.1-2].  

    Davi, mesmo servido dos melhores guerreiros e dos sábios de seu tempo, declara que 

somente em Deus está sua firme segurança. Só há uma “rocha” para o salmista, e ela é 

o Senhor (cf. Sl 18.2). É a esta rocha firme, inabalável, sustentadora, que ele direciona 

sua confiança, em alta voz, pedindo para ser ouvido. A palavra “clamar”, no original, evoca 

a ideia de um grito, um choro profundo, um lamento suplicante em situação de extremo 

desespero. Pedir para que Deus ouça é mais que palavras chegarem até os seus ouvidos, 

pois disso podemos ter certeza. Ouvir aqui significa interferir, agir, entrar em ação, 

responder com poder. Ele clama para que Deus haja em seu favor. Ao final do verso 

primeiro, Davi pede para que Deus não silencie, pois, o silêncio de Deus significa 

descer ao abismo – isto é, morte.  

 

No verso segundo, vemos o gesto de Davi de erguer as mãos aos céus em direção ao 

lugar mais santo do templo - onde as ofertas de remissões eram entregues. O levantar 

das mãos significa a situação daquele que ora diante de Deus. É o mesmo que dizer: 

“Deus, nossas mãos estão vazias e não temos nada a te oferecer, mas elas apontam para 

Ti, e estão estendidas para sermos erguidos, sustentados, socorridos!”. 

 

 

• Davi clama pela intervenção do Deus que ouve [v.3-5].  

Davi, clama por justiça. O suposto silêncio de Deus fez com que Davi se sentisse sem 

defesa diante da corrupção presente em seu tempo. O salmista não quer ser associado 

com os perversos (v.3). Pois estes praticam o mal – aqui pode significar idolatria. Davi 

https://www.youtube.com/watch?v=QTAqGfLnuiY
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apela para a palavra do próprio Deus - ele faz um apelo pactual. Há maldições vigentes 

para aqueles que quebraram a aliança com o Senhor. Toda a retribuição presente nestes 

versículos é proporcional, apontando uma justiça íntegra. Deus dará ao perverso o que 

lhe é devido. Sabendo disso, Davi clama por justiça (vf. Dt. 28; Jr 5b, Jr 24.6, 42.10, 

44.6). 

 

• Davi agradece ao Deus que ouve [v.6-7].  

A história de Davi muda nestes versos (cf. v. 6,7). Pois, Davi ora agradecendo a Deus, 

sua rocha firme, que atendeu o clamor dele (v.7). Deus respondeu a oração do salmista, 

o libertando de uma situação crítica. Assim, temos pelo menos duas certezas: A certeza 

de que Deus nos ouve e a certeza de que dias difíceis e de lamento podem ser 

transformados em dias de jubilo. A firme rocha de Davi é o Deus imutável que pode 

reverter situações complexas. Em tempos difíceis, lamentavelmente privados do culto 

público, temos ao nosso dispor o recurso da oração. 

 

• Davi ora em favor de toda a nação [v.8-9].  

Ainda, Davi reconhece que Deus é o Deus de um povo. Deus tem o seu povo eleito e 

amado; e assim como socorreu a Davi, socorrerá também seu povo por intermédio do seu 

amoroso e generoso agir. O verso nove, dá a entender que essa situação desesperadora 

pela qual o salmista clama seria de impacto nacional. Davi encerra clamando para que 

Deus salve e cuide da nação como um pastor cuida de suas ovelhas.  

 

4. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Em tempos difíceis, como estes que estamos, temos no Senhor um refúgio seguro 

– nossa rocha. Mesmo no cenário mais assustador temos um Deus presente, real 

e verdadeiro que age em favor dos seus. Quão triste é ser feliz e desfrutar de todo 

o conforto distante do Senhor! Quão mais triste é, nos momentos difíceis, não ter 

o conforto do Deus eterno. Aqueles os quais Deus não age em favor estão mortos.  

 

- Como podemos expressar gratidão? - Pois, mesmo em tempo de aflição temos 

a graça imensurável de pertencermos ao Senhor.  

 

b) Devemos orar incessantemente. Em situações como estas, onde nossa fragilidade 

e incapacidade ficam expostas, devemos ainda mais orar ao Senhor que é poderoso 

e com nossas mãos estendidas aguardar por seu socorro. Devemos ter uma 

disciplina de oração, com dedicação intencional mesmo quando as circunstâncias 

difíceis passar.  
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- Como podemos orar mais? – Não devemos negligenciar a “vida de oração”. A 

oração é o respirar da vida cristã.  

 

 

5. Cântico: Em Jesus amigo temos – 155 CC 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=lyeHYdbwFnA) 

 

6. Oração: Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos pois és o nosso Deus e 

governas sobre tudo. Perdoa as ofensas do teu povo, sara-nos, perdoa-nos, renova-

nos e ouve as nossas orações. Confiamos em ti e só temos ao Senhor. Deus, nossas 

mãos estão vazias e não temos nada a te oferecer, mas elas apontam para Ti, e estão 

estendidas aguardando para sermos erguidos, sustentados, socorridos por ti, nossa 

rocha. Confiamos no Cristo, em seu sacrifício perfeito, e entregamos cada segundo, 

cada instante, cada respirar de nossas vidas, em humilde dependência, em tuas mãos, 

no aguardo das tuas mãos. Amém! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lyeHYdbwFnA

